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červen 2006 číslo 6/ročník 3/do poštovních schránek zdarma
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■ Vyplatilo se jim měsíc nekouřit
■ Hospodaření teplárny i správy

domů dopadlo velmi dobře
■ Útěky a návraty českého důstojníka
■

PŘÍLOHA:

letní kulturní život
města, turistická lákadla a další

Lannovka má napsanou
pr vní kapitolu př íběhu
Pouhé čtyři měsíce, od března do června, trvala první etapa rekonstrukce
českobudějovické Lannovy třídy v úseku od parku Na Sadech po Jeronýmovu ulici.
Jedna z nejstarších ulic města tak napsala první kapitolu své novodobé historie.
Rekonstrukce obnášela výměnu inženýrských sítí, také komunikace se podrobila zásadnímu zásahu až do hloubky
půl metru, změnilo se prostorové řešení
ulice. Tím, že zmizely nevzhledné betonové nádoby s keři tvořící bariéru uprostřed, vrátil se ulici opět charakter
městského bulváru. Podélně jsou vysázeny menší vzrostlé stromky, k odpočinku zve spousta nových laviček. V celé
délce ulice bude řešen i obousměrný
provoz cyklistů.
Jak řekla náměstkyně primátora Ivana Popelová, stavbu komplikovaly a ztěžovaly inženýrské sítě, jejichž stav,
přesnou polohu a rozložení nebylo možné
před zahájením stavby přesně zjistit, což
posléze stavbu časově trošku zbrzdilo.
Z tohoto důvodu také rada města akceptovala mírné prodloužení lhůty výstavby.
Další prodloužení vzniklo ze strany
města s ohledem na novou fontánu a její
konečnou podobu. Městu tak přibyl další
vodní prvek. „Jsem přesvědčená, a už

jsem o tom několikrát mluvila, že voda do
města patří, protože mu dává jiný rozměr
a výrazné oživení, a proto budu umístění
vodních prvků vždycky preferovat. Původní
návrhy fontány do Lannovy třídy se nám
nelíbily, byly příliš těžkopádné a málo originální. Požadovali jsme změny i za cenu,
že se termín stavby o něco prodlouží, protože nám záleželo na tom, aby, když už se
taková náročná rekonstrukce dělá, byl celkový dojem a výsledek co nejlepší,“ konstatovala náměstkyně.
Ocenila přístup stavební firmy, Českobudějovických pozemních staveb za to,
že se na stavbě nikomu nic nestalo přesto
to, že v ulici zůstal po celou dobu stavby
zachovaný pruh pro pěší. „Ráda bych také
znovu vyslovila omluvu obyvatelům ulice
i provozovatelům obchodů a dalším uživatelům prostorů za ztížené přístupy a vyslovila jim poděkování za trpělivost. Když se
dělají takovéto zásadní zásahy do obydlených ulic, je to vždycky hodně složité a obtížné, ale jinak to prostě nejde,“ dodala.

Společnost Lesy a rybníky
hospodařila loni se ziskem
Společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic ukončila své loňské hospodaření s hrubým ziskem ve výši 1,072 miliónu korun. Celkové výnosy firmy,
stoprocentně vlastněné městem, přesáhly v roce 2005 částku 43,1 miliónu korun.
Účetní závěrku za rok 2005 potvrdil auditor a schválila ji i rada města.

Ta část Lannovy třídy, která prošla rekonstrukcí, získala charakter bulváru. Práce
postupovaly rychle, o čemž mimo jiné svědčí čas, který uplynul mezi pořízením
snímku dole (z kontrolního dne 19. 5.) a horní fotografií (15. 6.), na níž náměstkyně primátora Ivana Popelová gestem naznačuje, co všechno se za necelý měsíc
stihlo udělat.
Foto Ivana Píhová

Splnění slibu daného vlastníkům
Rada města vyslovila souhlas s návrhem zadání změny regulačního plánu
Pražská čtvrť, který má přispět ke stabilizaci podmínek pro novou výstavbu
a ke zvýšení jistoty vlastníků jednotlivých
nemovitostí podél Nádražní ulice.
„Současně je to splnění slibu, který
město dalo vlastníkům nemovitostí
v této lokalitě při schvalování celého regulačního plánu Pražské čtvrti a Lannovy třídy v zastupitelstvu města,“ podotkl náměstek primátora Juraj Thoma.
Nastínil, že předmětem procesu změny
regulačního plánu je stabilizace uliční
stavební čáry v její současné linii, za-

tímco právě měněný regulační plán ji
posouval přibližně o dva metry do hloubky jednotlivých parcel.
„Každý plánovaný stavební a investiční počin v uvedeném místě vyžadující vydání územního rozhodnutí proto znamenal faktickou demolici stojících
objektů a jejich posunutí o zhruba
dva metry do vnitra stavebních parcel.
Tím samozřejmě významně limitoval
i možnost využití a nakládání se stávajícími objekty,“ objasnil dále Thoma.
Zároveň uvedl, že v případě, že zadání
schválí zastupitelstvo města, tato regulace z plánu vypadne.

Jak uvedl primátor města Miroslav
Tetter, hospodářský výsledek této městské
společnosti je zhruba na stejné úrovni
jako v předchozím roce. „Její zisk by sice
mohl být vyšší, my se jej ale snažíme v maximální možné míře znovu investovat do
údržby spravovaného městského majetku,
tedy například do oprav lesních komunikací či hrází rybníků. Důkazem toho je
skutečnost, že nám minulé povodně nezpůsobily na rybničních zařízeních žádné
významné škody,“ ozřejmil primátor.
Základy českobudějovického městského hospodářství položil v roce 1273
král Přemysl Otakar II. V roce 1498
byla tato městská hospodářská soustava
lesů, rybníků a zemědělské půdy rozšířena o okolní vesnice za vlády Vladislava Jagelonského.
Současný majetek města Českých Budějovic zahrnuje 1827 hektarů lesů na
35 katastrálních územích, z nichž 566
hektarů tvoří „rekreační“ příměstské
lesy, 711 hektarů rybníků na 15 katastrálních územích a 244 hektarů zemědělských ploch.
Společnost, zaměstnávající 54 přepočtených zaměstnanců (fyzicky 63 lidí),
ročně odvádí do městského rozpočtu for-

mou nájmu za spravovaný majetek dva
milióny korun. „Za vlády Přemysla Otakara II. a Vladislava Jagelonského pokrývaly zisky z hospodaření na tomto majetku
významnou, ne li rozhodující, část nákladů
na provoz a rozvoj města. Z hlediska současného rozpočtu Českých Budějovic na
úrovni přibližně 1,5 miliardy korun jsou
samozřejmě tyto dva milióny kapkou v moři. Jde ale o to, že tento historický majetek
nám jako dědictví po našich předcích zůstává a je dobře spravován tak, abychom
ho byli schopni v dobrém stavu předat
i dalším generacím,“ poznamenal Miroslav Tetter.
Společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic vytěžila na základě desetiletého plánu 10,3 krychlových metrů
dřeva, za které utržila bezmála 13,2 miliónu korun. Zalesněno současně bylo téměř 20 hektarů nových ploch. Více než
10,5 miliónu korun tržeb firmy loni představovaly příjmy z prodeje ryb, zejména
kaprů, jichž loni město dodalo na tuzemský i zahraniční trh bezmála 247,5 tuny.
Dodávky pro největšího tuzemského
zpracovatele mléka, českobudějovickou
Madetu, loni činily 277 tisíc litrů mléka.

Léto

ve městě
Ačkoliv počasí se ještě nedávno chovalo nevyzpytatelně až
macešky, téměř
se s Vladislavem
Vančurou chtělo
říci, že způsob
léta zdál se být
poněkud nešťastným, přesto je konečně tady
a my jsme se stejně jako každý rok věnovali jeho přípravě se snahou oživit
kulturními vystoupeními ulice, centrum města a přilehlá prostranství.
Na přípravě Léta ve městě se
podílely mnohé umělecké agentury,
z čehož se urodilo na období od června do září 200 nejrůznějších vystoupení od divadelních přes hudební
a komponované pořady až po zábavně-společenské, nepočítaje v to výstavy, kterých se uskuteční 32. Poprvé
jsme tiskli programový katalog letních akcí na červen až červenec
zvlášť a na srpen až září budeme
dělat další. Do letního programu pro
občany a návštěvníky investovalo město 700 tisíc korun, nejsou v tom ovšem
zahrnuty náklady za propagaci.
Co nás tedy čeká? Festival nazvaný Pouliční Rozhlas Divadel (název je zvolen proto, že divadla se sama
chtěla a budou uvádět), hrát budou
všude v centru města. Po loňské
úspěšné premiéře se znovu vynoří
Múzy na vodě a v pěti tématických
večerech se s nimi projdeme operetou, muzikálem, swingovou muzikou,
operními i jazzovými rytmy. Opakovat se bude také Radniční léto, programy na nádvoří radnice zaměřené
zejména na nejmladší diváky. V polovině července se město na jeden
den stane místem konání mezinárodního jazzového festivalu Bohemia
JazzFest, za nímž stojí Rudi Linka,
nepřehlédnutelná osobnost tohoto
hudebního žánru. Kapely ze Švédska,
Německa, USA, Rakouska, Itálie
a ČR budou koncertovat na náměstí
Přemysla Otakara II., takže se jistě
vejdou všichni zájemci.
Myslím si, že obyvatelé i návštěvníci si z letošního menu budou mít
co vybírat. Včetně koncertů Hudebních slavností Emy Destinnové, jejichž 17. ročník je přichystán na srpen.
■

Vlasta Bohdalová,
náměstkyně primátora

Od července platí úprava pravidel silničního provozu
Přináší bič na neukázněné řidiče: bodový systém i tvrdší postihy
Od 1. července 2006 nabývá účinnosti zákon č. 411/2005 Sb., o silničním
provozu, který novelizuje v současnosti platný zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů. Novelizace pravidel silničního provozu je
postavena na nových preventivních krocích doplněných represivními opatřeními směřovanými zejména na ty řidiče, kteří se opakovaně dopouštějí dopravních přestupků.
Od července platí také nový bodový
systém hodnocení řidičů, který přináší
vyšší peněžité sankce za dopravní přestupky, Policii ČR nové pravomoci,
městské a obecní policii možnost měřit
dodržování nejvyšší dovolené rychlosti.

Výkon úkonů z novely vyplývající
přejímají úřady s přenesenou působností státní správy, konkrétně se úkony
týkají matričních úřadů a správních odborů magistrátů.
Jak předeslal tajemník českobudějovického magistrátu Zdeněk Řeřábek, úřad
je k plnění těchto nových pravomocí připraven. „Samozřejmě bylo nutné udělat
organizační změny, na oddělení přestupků
jsme přijali tři pracovníky, na oddělení
matriky dva zaměstnance. Lidé jsou proškolení, máme potřebnou výpočetní techniku i prostory. Jak funkční bude celý nový
systém, je nyní těžké odhadovat, to ukáže
čas. Věřím, že naši úředníci to zvládnou,
i když to pro ně bude velice náročné,“
uvedl tajemník.
Vedoucí správního odboru magistrátu

Václav Suchopár v úvodu zdůraznil: „Úprava se týká přestupků spáchaných po 1. červenci, nikoliv dřívějších, které k vyřízení
správní odbor magistrátu teprve obdrží.“
Poukázal na to, že novelou se pokuty
za přestupky markantně navyšují. „Do
30. 6. platilo, například u řízení automobilu za požití alkoholu, že mohla být uložena pokuta od 0 - 15 tisíc korun. Ovšem
nyní, ponovu, to bude u téhož přestupku
od 25 do 50 tisíc korun,“ uvedl.
Novela ruší takzvanou malou dopravní nehodu, kterou dříve řešila Policie ČR
(dále jen PČR) na místě blokovou pokutou. „Nyní to nebude možné, věc musí být
postoupena správnímu odboru. Očekávám,
že počet správních řízení naroste a přibude
těch komplikovanějších. Jinými slovy to
znamená mnohem větší zátěž na agendu

a nárůst pracnosti. Ale za odbor mohu říci,
že jsme připraveni,“ uvedl Václav Suchopár.
Pravidla nového systému říkají, že
dosáhne-li řidič horní hranice povoleného
počtu bodů, což je 12, přijde na rok o řidičský průkaz a aby jej mohl opětovně
získat, bude muset opět skládat zkoušku.
Pokud vydrží rok bez přestupku, odečtou
se mu (sníží se mu konto) o čtyři body.
Jestliže neporuší předpisy tři roky, konto
se mu zcela vynuluje, bude je mít čisté.
Třeba za již zmíněné řízení vozidla
po požití alkoholu znamená inkasovat
na osobní konto 6 bodů, přijít o 25 až 50
tisíc korun a v trestním řízení si přivodit
odnětí svobody až do délky tří let. Postup
je následující: hlášení o přestupku - pokud jej nevyřídí na místě - předá PČR
(pokračování na str. 2)

K letní atmosféře krajského města
patří i mezinárodní taneční festival,
který se zde koná každý druhý rok.
Foto Ivana Píhová
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Školáci z 9. C ZŠ Grünwaldova v Českých Budějovicích se i v chladu a dešti
celkem ochotně na několik minut posadili a vážně se chopili zodpovídání
kvizových otázek, např. kolik druhů tabáku obsahuje běžná cigareta (6 - 30), nebo
zda mohl Karel IV. kouřit cigarety.
Foto Ivana Píhová

Vyplatilo se jim měsíc nekouřit
Do soutěže Kdo přestane, vyhraje, která se vztahuje ke kampani Den bez tabáku,
se přihlásily tři desítky lidí; přesně jedenatřicet odvážlivců se rozhodlo
zabojovat s návykem a využít k tomu pobídku vyjádřenou názvem soutěže:
Přestaň a vyhraj!
Podmínkou bylo celý měsíc si nezasoutěžících předčil očekávání. „S několika
pálit, mít na to svědka a souhlasit i s laz nich jsem měla možnost hovořit a asi tak
boratorním vyšetřením moči. Z přihládvě třetiny se s kouřením rozloučily, i když
šených byli za přítomnosti pracovníků
samozřejmě těžko říci, jestli jim vůle vyZdravotního ústavu v Českých Budějovidrží. Důležité je, že se kuřáci takzvaně
cích, lékařů a právníka vylosováni dva
nastartovali a byli rozhodnuti pokračovat.
soutěžící. První výherkyně, jež si nepřála
To znamená, že soutěž účel splnila a nebýt jmenována, obdržela poukázku na
zbývá, než jim držet palce.“
1 000 korun k výběru sportovního zboží,
Na náměstí Přemysla Otakara II.
druhá „nekuřačka“ Irena Koudelková si
bylo následně 60 lidí ochotno se vzdor
mohla vybrat za poukázku v hodnotě
velmi chladnému, nepříjemnému a deš500 korun potravinové doplňky a vitativému počasí vyplnit dotazník formou
miny. Také svědci byl odměněni možností
kvizových otázek o kouření. Všichni dovýběru zboží za 500 korun.
stali bezplatně vstupenku na Černou
Všech 31 soutěžících postupuje do
věž, 34 jich využilo možnosti ihned. Pecelostátního kola.
tici pro zákaz kouření na veřejných proJak zhodnotila Šárka Kovárnová ze sostorách podepsalo 125 lidí.
ciálního odboru magistrátu města, počet

Sociální sloupek

Co rozhodli zastupitelé 25. 5. 2006

Zázemí pro děti
a mládež

Schválili:
• Neinvestiční dotaci na sportovní
činnost dětí a mládeže podle pravidel
stanovených radou města. Celkem rozdělili částku 7 234 531 korun, což je
90,5 % z celkového rozpočtu města na
sport a tělovýchovu.
• Poskytnutí finančního příspěvku (neinvestiční dotaci) Jihočeskému street-

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Srdíčko-Jiloro mělo před nedávnem
Den otevřených dveří a při té příležitosti
otevíralo nově vybavené prostory v Okružní ulici č. 1, vybavené nábytkem od firmy
Benjamin s. r. o.
Ke vzniku centra vedla spolupráce
mezi sociálním odborem magistrátu
města a Městskou charitou České Budějovice při řešení sociální situace obyvatel
ubytovny pro neplatiče.
Hrnečky, hračky a další vybavení
centra vyrobili v motivačních dílnách lidé
se zdravotním postižením, klienti dalšího
projektu Městské charity nazvaného
Tolerance České Budějovice 2005.
Do nízkoprahového centra docházejí
děti a mládež ze znevýhodněného sociálního prostředí, zejména ze zmíněné ubytovny. Nyní mají už prázdninovou činnost, ale podle slov romského koordinátora sociálního odboru magistrátu města
Davida Kostohryze, už od září se budou
věnovat specificky zaměřeným programům. „Budou to předškolní a školní příprava, příprava „na život“, klub - navazování kontaktů, poradenství a pomoc při
řešení obtížných životních situací apod.,
a třeba divadelní nebo výtvarná dílna.“
Jak upřesnila koordinátorka projektu
Městské charity České Budějovice Iva
Hintermüllerová, při výběru činností bylo
pamatováno zejména na odstraňování
špatných životních zkušeností a prožitků.
„Klienti budou mít možnost rozvíjet své
schopnosti a dovednosti díky projektu, který
je financován Evropskou unií, Jč. krajem
a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.“

Přípravy na propojení ulic
M. Horákové a Strakonické se urychlují
Rada města na svém jednání 7. června projednala a doporučila ke schválení
návrh zadání změny územního plánu
města, jehož cílem je zjednodušení
trasy nového komunikačního spojení
areálem někdejších kasáren ve Čtyřech Dvorech.
Jak připomenul náměstek primátora Juraj Thoma, vloni město zahájilo
práce na projektové přípravě nového
propojení Strakonické a M. Horákové
areálem někdejších kasáren ve Čtyřech
Dvorech. „V tuto chvíli máme zpracovanou měřenou vyhledávací studii celé
trasy komunikace a pro další práce na
projektu pro územní řízení je nezbytné
upravit část územního plánu města.
Ten současný totiž předpokládá složitou
trasu nové komunikace rozdělené na
její západní straně do jakési „vidlice“.
Dohotovená vyhledávací studie našla trasu jednodušší a přímější, kterou vede v zářezu, z části překrytém, aby se nevytvářely zbytečně bariéry mezi územím Vávrovských rybníků a někdejším areálem

Hospodaření teplárny

bylo velmi uspokojivé
Valná hromada a.s. Teplárna České Budějovice (dále jen teplárna), která se
konala 16. června, uzavřela hospodaření této společnosti, jejíž majoritním
akcionářem je město České Budějovice, za rok 2005.
Teplárna v roce 2005 registrovala
964 odběratelů tepla a teplem zásobovala
27 331 domácností.
I přes nesplnění plánovaného prodeje
tepla, vyvolaného teplým počasím, pokračujícím zateplováním spolu s regulací spotřeby tepelné energie a snížením produkce u některých velkých zákazníků, překročila společnost plánovaný výsledek
hospodaření téměř o 8 milionů korun.
Před zdaněním, a to i přes skutečnost,

že ceny tepla fyzickým i právnickým osobám vzrostly jen nepatrně, dosáhla Teplárna zisku ve výši 137 535 000 korun.
Distributorům elektrické energie
dodala 143 438 MWh elektrické energie.
Před koncem roku 2005 byla dokončena I. etapa významné investiční akce
„Horkovod - levý břeh Vltavy“ - do provozu bylo uvedeno 4,5 kilometrů horkovodních tras, nová předávací stanice
CPS2 a bylo rekonstruováno 12 výmění-

Od července platí úprava Správa domů bude letos

pravidel silničního provozu rekonstruovat objekt na bytový dům
(dokončení ze str. 1)
nebo městská či obecní policie správnímu
odboru, jestliže se jedná o trestný čin,
pak soudu. Podle dalších slov Václava
Suchopára správní odbor vyrozumí pravomocným rozhodnutím matriční úřad,
který je pověřen vedením registru řidičů,
a ten zapíše do karty řidiče přestupek.
Podle charakteru přestupku pak elektronický systém přidělí patřičný počet bodů.
Novela stanovuje, že obecní úřad, který
vydal řidičský průkaz, zaznamená body
do 5 dnů od doručení oznámení.
A jak se řidič dozví o počtu zapsaných
trestných bodů? „Jedině tak, že využije
svého zákonného práva a požádá o výpis

Parkoviště

v centru opět
slouží řidičům
Parkoviště ve dvorním traktu
českobudějovických bývalých kasáren na Mariánském náměstí opět
slouží veřejnosti. Disponuje sedmdesáti parkovacími místy a je otevřeno v pracovních dnech od pondělí
do pátku od 8 do 18 hodin a v sobotu
od 8 do 13 hodin.
Cena parkovného je deset korun
za hodinu.

info

z evidenční karty. Tento úkon však podléhá poplatku. Dále platí, že řidič musí na
požádání obdržet výpis o stavu svého konta.
Obecní úřad však nemá povinnost o změnách na kontě řidiče automaticky informovat,“ odpověděl František Leština, vedoucí příslušného oddělení matričního
úřadu magistrátu města. Naopak, pokud
řidič dosáhne hranice 12 bodů, musí o tom
být neprodleně vyrozuměn.
Jestliže byl řidič potrestán zákazem
řízení a má na svém kontě trestné body,
lhůta pro odpočet mu začne běžet až po
skončení zákazů řízení. Od doručeného
oznámení má řidič 5 dnů na to, aby odevzdal řidičské oprávnění.

V dubnu se konala valná hromada společnosti SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. České Budějovice, jejímž hlavním bodem jednání byla výroční zpráva společnosti a schválení
roční účetní závěrky za rok 2005 včetně vypořádání výsledků hospodaření.
Správa domů hospodařila v roce 2005
se ziskem 219 tisíc korun při výnosech
23 972 tis. korun (meziroční nárůst výnosů činí 756 tis. Kč). Na výnosech se
44 procenty podílí odměna za obstaravatelskou činnost pro město České Budějovice. Zde nastal vlivem pokračujícího
prodeje bytových domů ve vlastnictví města pokles o 827 tis. korun ve srovnání
s rokem 2004. Tento pokles je však kompenzován navýšením služeb pro jiné subjekty (správa objektů ve vlastnictví sdružení vlastníků bytových jednotek, bytových

družstev a podobně) – za rok 2005 přibylo do správy 499 bytů soukromých vlastníků. Znamená to, že naše společnost je
na trhu s těmito službami úspěšná.
Výrok auditora k účetnictví společnosti byl bez výhrad.
Během roku 2005 rozšířila společnost
v návaznosti na svůj další rozvoj nabídku
o zpracování dat (odečty tepla, vody a TUV)
a inženýrskou činnost ve stavebnictví.
Rada města České Budějovice jako valná hromada společnosti schválila účetní
závěrku společnosti a rozdělila vytvořený

Letní plovárna má zpoždění
Dokončení rekonstrukce sociálního zázemí letní plovárny na Sokolském ostrově, to znamená sprch, záchodů a šaten,
se opozdí. Znamená to vlastně opoždění celé I. etapy přestavby tohoto rekreačního zařízení.
Dodavatelská firma, Českobudějovické pozemní stavby, požadovala prodloužení termínu dokončení do 7. července.
Dodavatel se domáhal prodloužení lhůty
argumenty většinou týkajícími se nesrovnalostmi v zadávací dokumentaci a v prováděcím projektu. Jak opakovaně připomenula náměstkyně primátora Ivana
Popelová, původní termín, s nímž tato
firma vyhrála výběrové řízení, byl 7. červen letošního roku. „Tyto argumenty jsme
v rámci investičního odboru z větší části
neuznali, a to na základě stanoviska ne-

Nám. P. Otakara II. č. 1, 2
tel.: 386 801 111

jen projektanta (BPO s.r.o.), ale i technického dozoru investora (VRV a.s.). Kdyby
zadávací dokumentace a prováděcí projekt byly totožné, nemuselo by se v obou
těchto stupních projektovat. Doladění postupů během realizace je naprosto běžné
a každý, kdo někdy stavěl třeba jen svůj
rodinný dům, to ví. Další věcí, která stavbu
zdržela, byl zmatek, vzniklý tím, že nebylo
projednáno a vydáno rozhodnutí příslušného orgánu státní správy ke kácení dřevin
rostoucích mimo les v prostoru staveniště.
Zde jsme jako objednavatel stavby uznali

Jeronýmova 1
tel.: 386 805 111

worku, os. S. Prevent České Budějovice
ve výši 80 000 korun.
• Návrh na pojmenování nově vzniklé
ulice navazující na ulici U Trojice, která
ponese totéž pojmenování, a dále odsouhlasili přejmenování ulice Strojírenská na ulici Roberta Bosche. Zakladatel továrny Robert Bosch byl antifašista,
stíhaný hitlerovským režimem.

své pochybení. Povolení ke kácení měl zajistit projektant, ale technický dozor investora ani zástupce investičního odboru
magistrátu tuto okolnost nezkontrolovali,“
uvedla náměstkyně.
Své následné kompromisní rozhodnutí navrhnout prodloužení termínu výstavby do 19. června podepřela náměstkyně stanoviskem technického dozoru
a investičního odboru magistrátu města.
„Toto zpoždění vzniklo nutnou změnou
projektu kvůli kácení stromů tak, jak ve

Kněžská 19
tel.: 386 804 111

kasáren, který se má v nadcházejících patnácti letech proměnit na nové čtvrťové
centrum,“ ozřejmil postup Juraj Thoma.
Nezbytnost vybudování tohoto komunikačního propojení je podle jeho
slov zcela zřejmá a každé urychlení přípravy na její realizaci je nutné podpořit. Náměstek Thoma rovněž připomněl,
že na část projektové přípravy obdrželo
město v letošním roce milionový finanční
příspěvek ze Státního fondu dopravní
infrastruktury, který je určený právě
na posouzení a technické navržení překrytí plánovaného zářezu, v němž bude
komunikace vedena.
„Půjde-li všechno podle harmonogramu, dá se očekávat, že letošní rok by
byl dobou projektování pro územní řízení,
a právě schválení zadání změny územního
plánu je nezbytné pro získání kladného
územního rozhodnutí,“ řekl a dodal, že
obě činnosti, to znamená proces schvalování změny územního plánu i příprava pro projekt pro územní řízení, se
budou odvíjet souběžně.
kových stanic.
Řádně a včas byly realizovány další
plánované akce v oblasti investic a oprav,
které u investic představují hodnotu
258 416 000 korun a u oprav hodnotu
168 001 000 korun.
Teplárna rovněž plnila své zaměstnavatelské povinnosti a naplnila své závazky vyplývající z kolektivní smlouvy.
Do dalšího období si stanovila tyto cíle:
• zahájit a dokončit II. etapu výstavby
horkovodu na levém břehu Vltavy
• pokračovat v přípravě rekultivace odkaliště popelovin
• pokračovat v přípravě navýšení tepelného a energetického výkonu Výtopny
Vráto s využitím biomasy.
Josef Průcha, člen představenstva
Teplárny České Budějovice, a.s.

zisk (11 tis. korun příděl rezervnímu
fondu, 208 tis. korun na neuhrazenou
ztrátu minulých let).
V roce 2006 čeká společnost - kromě
poskytování dosavadních služeb - především rekonstrukce domu v Kněžské ulici 21, který je v jejím majetku. Tento objekt
získala Správa domů směnou s městem
České Budějovice za objekt Hvízdal. Dům
kdysi sloužil Pedagogicko-psychologické
poradně, po opravě zde vzniknou nové
bytové jednotky a komerční prodejní
plochy v přízemí. Tuto přestavbu bude
společnost hradit z vlastních zdrojů.
Očekáváme další úbytek spravovaného
majetku pro město, zejména nebytových
prostorů a pozemků. Tuto ztrátu chceme
tak jako doposud kompenzovat navýšením
správy jiného majetku, ať už opět města
nebo soukromých vlastníků.
Rudolf Vodička, předseda dozorčí rady
Správy domů, s.r.o. České Budějovice

svém požadavku uváděl dodavatel. Součástí návrhu bylo zvýšení penále za každý
den prodlení o 50 % od 8. července letošního
roku. Rada města však rozhodla o prodloužení lhůty o celý měsíc s tím, že trvá
ustanovení o navýšení penále od 8. července,“ konstatovala Ivana Popelová.
Dodavateli stavebních prací tak hrozí
pokuta 50 tisíc za každý den od 30. 6.
do 7. 7., od 8. 7. pak narůstá penále za
každý den na 75 tisíc korun.
Náměstkyně doufá v to, že vstřícnost
rady města povede k výraznější vstřícnosti dodavatele. „Chci věřit, že termín
7. červenec je opravdu nejzazší a že po
něm už bude následovat aspoň provizorní
otevření plovárny,“ řekla závěrem.

www.c-budejovice.cz
e-mail: posta@c-budejovice.cz

noviny najdete rovněž na webových stránkách města na adrese: http://www.c-budejovice.cz/CZ/01/Newspaper/
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Útěky a návraty českého důstojníka
Plukovník Rudolf Čapek (87 let) je válečný veterán, hrdina z II. světové války.
Je také českobudějovický rodák trvale žijící v Anglii. Jak se na britské ostrovy
dostal? Jeho spletitá životní pouť je podobná příběhům mnoha dalších Čechů,
kteří opustili svou vlast a odešli bojovat do zahraničí. Kdyby to neudělali,
nejspíš by dnešních dnů nedožili.
„Z vlasti jsem utíkal dvakrát,“ začal
své vyprávění důstojník na penzi a netajil se, jak těžce to pokaždé nesl. Milovat
svoji vlast, být vlastencem, to není při jejím opuštění nejlepší propustka. „Při těch
odchodech mě bolelo srdce tak, že jsem si
myslel, že to ani nemohu unést. Jenomže
nešlo to jinak. Naštěstí v tak mladém věku
si člověk ani nepřipouští, že by se už nemusel vrátit,“ řekl ještě dnes s dojetím v hlase.
Poprvé odcházel v roce 1940 za okupace Československa před fašisty. „Jako gymnazistu, bylo mi 18, 19 let, který se hodně
intenzivně věnoval amatérskému divadlu
a literárním pořadům s vlasteneckým zaměřením, by mě gestapo dříve nebo později dostalo,“ noří se do minulosti. „Utíkal
jsem bojovat, protože mi nebylo jedno, co
se na moji vlast valí,“ vysloví tuhle zásadní větu prostě, bez patosu. Vykládá, jak
složitou cestu podstoupil. Přes Slovensko,
Maďarsko, kde byl nějaký čas jako běženec internován, dále pak do Jugoslávie,
Řecka, Turecka, Libanonu, z Bejrútu do
Alžíru, odkud se dostal až do Francie a pak

Plukovník Rudolf Čapek se jako každý
„čistokrevný“ patriot rád podívá do svého
rodného města a využije těch chvil k setkání s kamarády, přáteli, známými. Při
své poslední cestě na magistrát kvůli
výměně dokladů se zastavil u primátora
města Miroslava Tettera. Ten řekl, že se
plk. Čapkem vždycky rád setkává, protože si ho jako člověka velmi váží. „Cením
si jeho odvahy a vlastenectví. Takových
opravdových hrdinů a čestných lidí je málo a bohužel z našeho národa stále ubývají,“ uvedl na adresu vzácné návštěvy.
Foto Jitka Welzlová

ještě dál, do Anglie, kde s mnoha dalšími
prošel vojenským výcvikem. Stal se tankistou s parašutistickým výcvikem a s vojenskou jednotkou zasáhl do mnoha bojů.
Řečeno jeho slovy: „Trošku jsme popohnali dějiny.“
„Těsně poté, kdy absolvoval parašutistický výcvik, byly výsadky na území
tehdejšího protektorátu Čechy a Morava
ukončeny, protože nacistické běsnění,
takzvaná heydrichiáda po atentátu na říšského protektora, přinášelo příliš mnoho
obětí, a také velmi vázlo spojení s Anglií,“
doplní vzpomínky Marie Zlická, která se
s plukovníkem zná od studentských let.
Oba působili ve Sdružení českobudějovického studentstva. Hráli divadlo a pořádali poetické večery, na nichž recitovali básně. Dávat najevo takový vlastenecký postoj bylo na tehdejší vypjatou
dobu velmi odvážné. Pohraničí bylo odtrženo od republiky a podstoupeno Hitlerovi. Vpád jeho vojsk do země byl na
spadnutí. „S těmito pořady jsme jezdili po
českých městech, Ruda vždy vystupoval
v košili s národními motivy a v národních
barvách. Vždycky byl velkým vlastencem,
celým srdcem, a hrdě se k tomu hlásil,“
potvrdila Marie Zlická.
Po skončení II. světové války se Rudolf
Čapek těšil domů jako každý, kdo v boji
proti nepříteli nasadil vlastní život a přežil. Vrátil se ve svém tanku a zůstal v armádě. Nejprve velel v Českém Krumlově
tankové rotě. Když ji zrušili, převeleli
ho do Milovic, odkud ho pak, jak se lidově říká, vytáhli na ministerstvo obrany
v Praze. Pracoval v hlavním vojenském
štábu. Tam mu jeho nadřízený důstojník
nabídl za členství v KSČ služební postup
a dobré zaopatření. „Odmítnout takovou
nabídku mi přišlo naprosto správné. Nějaký čas potom se nic nedělo, ale pak bylo
cítit ve vzduchu, jak čím dál více přituhuje. Komunisti připravovali převrat, na nic
jsem nechtěl čekat. Z vlasti jsem utíkal
podruhé v roce 1948 a nakonec zakotvil
v Anglii.“ Tady se také oženil a pětatřicet
let se staral jako ošetřovatel o duševně
nemocné. „Bylo to pěkné místo,“ hodnotí.
Teprve po roce 1989 se podíval zpátky
do České republiky. Od té doby tady byl
několikrát, má zde ještě několik málo
přátel a známých. Rozhlíží se po rodné
zemi a raduje se z toho, jak prokoukla
a jak volně lidé žijí.

Zmizelé Budějovice
6. U Černé věže
V roce 1911 byl v ulici U Černé věže,
dříve Sterneckovy, č. 6 na rohu Hroznové ulice zbořen dům Ludvíka Čáhy a na
jeho místě postavena třípatrová budova
s věží. Čáhův dům byl v jádře gotický,
patrový a měl vysokou polovalbovou střechu. V nové budově sídlila od roku 1914
Pražská úvěrní banka a po roce 1918 také
Anglo-československá banka. Za německé okupace byla Pražská úvěrní banka
začleněna do Dresdnerbanka a ovládnuta Němci. Anglo-československá banka byla asi zrušena.
Po osvobození v roce 1945 byla Pražská úvěrní banka obnovena jako národní

Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera Když století městem proletí s jeho vlastnoručním podpisem.
Správná odpověď na otázku z květnového vydání je:
Továrna na cukrovinky a čokoládu Merkur se nacházela na rohu ulic Mánesovy a Novohradské.
Výherci jsou: Ing. M. Bernardová, U Trojice 21, 370 04 České Budějovice
Vladimír Karvánek, J. Opletala 17, 370 05 České Budějovice.
Odpovědi zasílejte do 10. 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.

v rekonstrukci

info

Nám. P. Otakara II. č. 1, 2
tel.: 386 801 111

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

Dnešní otázka zní:
Vyjmenujte alespoň 3 stavby postavené v 19. a 20. století na dně
vysušeného městského Krumlovského rybníku?

Ulice

Před ukončením svého působení v České republice se v červnu přišla na
českobudějovickou radnici rozloučit velvyslankyně Estonska Eve-Külli Kala.
Přijal ji primátor města Miroslav Tetter.
Netajila se s tím, že za devět let pobytu jí naše republika přirostla k srdci.
„Cítím se doslova divně, když si uvědomím, že zakrátko odjedu. Ale jsem ráda,
že jsem tuhle zemi mohla poznat a musím říci, že jižní Čechy mě doslova okouzlily,
snad ze všech krajů nejvíce,“ řekla a na otázku, co bude dělat poté, odpověděla:
„Budu se věnovat mamince, 9 let na mně čeká, až se vrátím z cest, dlužím jí to. Sama
si potřebuji trošku odpočinout a pak mě čeká práce na ministerstvu zahraničí.“
Od primátora dostala knihu o Českých Budějovicích a jemu na oplátku věnovala knížku o Estonsku.
Foto Ivana Píhová

podnik, ale byla v provozu jen do roku
1948, kdy byla sloučena se Živnostenskou
bankou. Takto vzniklá bankovní správa
byla poté přestěhována do budovy Národní banky na rohu Lannovky a třídy Na
sadech. V roce 1950 pak vznikla velká
Státní banka československá (SBČS).
Věž s lucernou na nárožním arkýři
je spíše novorenesanční než secesní. Jiné
části domu naopak. Odpovídá to době před
1. světovou válkou, kdy se formoval nový
směr v architektuře po doznívající secesi
a kubismu. Přízemí domu prodělalo několik pozdějších úprav pro obchody.
Za socialismu sídlilo v domě Krajské
sdružení advokátů. Dole bylo květinářství
Okresního podniku služeb, podniku míst-

ního hospodářství. Po roce 1990 sídlila
v domě VKB Bank, reprezentace Č. Budějovice a VKB Service spol. s r.o. V přízemí, kde bývaly květiny se objevilo FOTO.
Ulice U Černé věže je pozoruhodná
mimo věž samu i různými názvy. Za sebou šly takto: Židovská, Markétská, Mikulášská, Sterneckova, Sterneckgasse, Obchodní, ulice UNRRA, Dukelských bojovníků (návrh), Stalingradská, Volgogradská, Kopeckého, Jirsíkova a ulice U Černé
věže. Posloupnost názvů představuje
absolutně nejstručnější dějiny města.
Snímek zachycuje také, mimo jiné,
svislé dřevěné trámy, které jsou přípravou pro demolici domu.

Více než šest milionů korun z pokladny města si vyžádá rekonstrukce
českobudějovické Mlýnské ulice, která byla zahájena v červnu a ukončena
by měla být o měsíc později. V úseku
od Rabenštejnské věže k Přednímu
mlýnu bude kompletně obnovena
komunikace včetně konstrukčních
vrstev a odvodnění. Jak potvrdila náměstkyně primátora Ivana Popelová,
dále se budou dělat stavební úpravy
kanalizace a vodovodu včetně přípojek na pozemcích města a dojde přirozeně také na veřejné osvětlení.
---------------------------------------------------------------------Jubilejní ulice v úseku od Pražské
třídy k železničnímu přejezdu až na
křižovatku s ulicí Školní v Hrdějovicích prochází kompletní rozsáhlou
rekonstrukcí, do níž patří stavební
úpravy inženýrských sítí v majetku
města (kanalizace, vodovod, veřejné
osvětlení) a následné úpravy chodníků, ale také železničního přejezdu.
Investory akce v celkové hodnotě 44
milionů korun jsou Jihočeský kraj,
statutární město a obec Hrdějovice.
Plánované dokončení stavby je začátek prosince 2006.

Jeronýmova 1
tel.: 386 805 111

Stipendia pro středo i vysokoškoláky
Správní rada Nadace města České
Budějovice pro podporu vzdělávání
a vědy se sídlem České Budějovice, Magistrát města, Náměstí Přemysla Otakara II., č. 1 a 2, 370 92 České Budějovice vyhlašuje pro školní rok 2006/2007
výběrové řízení na přiznání stipendia
pro studenty středních a vysokých škol
v ČR a v zahraničí, kteří mají trvalý
pobyt v Českých Budějovicích.
Uzávěrka výběrového řízení je
22. září 2006.
K žádosti je třeba doložit základní
osobní údaje, kontakt, potvrzení o studiu na příslušné střední nebo vysoké

škole, prohlášení o místě trvalého bydliště v Českých Budějovicích (ověřené),
základní údaje o finanční náročnosti
studia a o hmotné a sociální úrovni rodiny žadatele - čestné prohlášení o uvedení všech ročních příjmů v rodině za kalendářní rok 2005 a u žáků a studentů poslední rozhodnutí úřadu sociální péče.
Písemné žádosti s potřebnými údaji
zašlete na adresu: Magistrát města České Budějovice, Nadace pro podporu vzdělávání a vědy, k rukám p. Scheicherové,
Náměstí Přemysla Otakara II., č. 1 a 2,
České Budějovice, PSČ: 370 92, telefon: 386 801 507.

V Radničmí výstavní síni jsou k vidění výtvarné práce žáků ze tříd s rozšířenou
výukou výtvarné výchovy Základní školy Dukelská a dětí z Mateřské školy J. OpleFoto Ivana Píhová
tala v Českých Budějovicích. Výstava potrvá do 9. července.

Kněžská 19
tel.: 386 804 111

www.c-budejovice.cz
e-mail: posta@c-budejovice.cz

noviny najdete rovněž na webových stránkách města na adrese: http://www.c-budejovice.cz/CZ/01/Newspaper/
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1. JVS a.s.
Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací
1. JVS a.s., Severní 8/2264, 370 10 Č. Budějovice
nepřetržitá havarijní služba: 387 761 911
info linka: 800 120 112
zákaznické služby: 140 50
e-mail: 1.jvs@1jvs.cz; www.1jvs.cz

MĚSTSKÁ HROMADNÁ
DOPRAVA V DOBĚ ÚPRAV
PŘEDNÁDRAŽNÍHO
PROSTORU

Za nepřiznanou studnu
mohou hrozit vysoké sankce
Nekompromisní postup jsme nuceni
volit proti lidem, kteří neoprávněně vypouštějí odpadní vody do kanalizace.
Jedná se většinou o odběratele vypouštějící použitou vodu z vlastní studny.
Našim pracovníkům tuto skutečnost při
uzavírání smlouvy nenahlásí a přestože
službu odvádění odpadních vod využívají, neplatí za ni odpovídající stočné.
Toto jednání může vést k značnému
finančnímu postihu našich zákazníků.
Každý odběratel takto chybující je totiž
povinen uhradit zpětně nejen nezaplacené stočné, ale i pokutu ve stejné výši,

V souvislosti s úpravou přednádražního prostoru se bude řešit přeložka
trakčních stožárů a úprava trolejového
vedení v Nádražní ulici mezi ulicí Rudolfovskou a Průmyslovou, což podstatně
ovlivní provoz MHD v této oblasti.
Vzhledem k postupu výstavby a přeložek inženýrských sítí budou stavební
práce prováděny po polovinách komunikace. Pro zajištění obousměrného
trolejbusového provozu je nutno upravovat trolejové vedení podle jednotlivých fází stavebních prací.
Před vlastními stavebními úpravami
nastane výluka trolejbusové dopravy,
prozatím stanovený termín je 8. – 9. července, nebo 15. -16. červenec 2006.
O přesném termínu výluky bude cestující veřejnost informována prostřednictvím denního tisku. Již den před
výlukou bude v nočních hodinách
uzavřena Nádražní ulice pro veřejnost
a trolejbusová doprava se převede do
protisměru po jízdním pruhu u nádraží
a přes ubouraný ostrůvek zpět do Žižkovy ulice, kde budou zřízeny provizorní zastávky MHD.
V rámci těchto změn budou přesunuty stávající zastávky MHD před
Komerční bankou a hotelem Grand.
Zastávky budou přesunuty o cca 150 m
dále ve směru do Žižkovy ulice. V dotčeném prostoru budou instalovány orientační tabule.

minimálně však pět tisíc korun. Ve správním řízení mu může být navíc udělena
pokuta až do výše dvou set tisíc korun.
Těmto nepříjemnostem můžete
velmi jednoduše předejít, pokud nám
při uzavírání odběratelské smlouvy
vlastnictví studny nahlásíte. Jestliže již
služeb naší společnosti využíváte, můžete do současné smlouvy svůj zdroj
vody dodatečně přiznat. Pokud tak učiníte, zvážíme zmírnění, případně i odpuštění pokuty.
Ing. Pavel Kott,
vedoucí útvaru zákaznických služeb

V ãervnu jsme uvedli do funkce tzv. oblastní manaÏery,
jejichÏ úkolem je péãe o zákazníky v regionech a zlep‰ování
komunikace mezi zástupci samosprávy regionu a energetickou
skupinou E.ON. Tento krok je souãástí projektu Zákaznická
orientace, jeÏ se zab˘vá zvy‰ováním kvality obsluhy zákazníkÛ.

Skončila Malá policejní akademie

Primátor města Miroslav Tetter předal plaketu bývalému brankáři Karlu
Čapkovi, jednomu z členů Jedenáctky
století, což byla anketa vyhlášená u příležitosti 100. výročí fotbalového klubu
Sk Dynamo České Budějovice. Jihočeští
sportovní novináři do této hvězdné sestavy nominovali fotbalové osobnosti, které
se v průběhu celé stoleté historie klubu
nejvýrazněji zapsaly do povědomí fanoušků. Takže v této sestavě jsou nežijící, ale i mladí fotbalisté.
Karel Čapek (r. 1925), ač žije od roku 1968 ve švýcarském Küntenu, přijel
velmi rád s manželkou i se synem a vzpomínal na slavné doby českobudějovického fotbalu kolem roku 1947. S jižními
Čechami ho dodnes poutají nejen fotbalové kontakty, ale i ty osobní, rodinné
a profesní.
Foto Petr Zikmund

Preferenční

pruhy v dopravě

Bezplatná linka
městské policie
tísňové volání,
nepřetržitá služba

156

V reprezentačním zařízení Správy Jč. kraje v areálu Police ČR v Plavské ulici
v Českých Budějovicích se uskutečnilo slavnostní vyhodnocení a ukončení čtvrtého
ročníku Malé policejní akademie (MPA), a tím i celého čtyřletého cyklu tohoto
komplexního programu prevence sociálně patologických jevů.
Do projektu se zapojily tři základní školy, Máj I., Pohůrecká, z mimo budějovických ZŠ Lišov, to je asi 3 500 dětí. Program zahrnoval témata šikany, záškoláctví, agresivity, náboženských sekt, gamblerství, lidských práv, dětské kriminality, trestního práva, alkoholové a jiné toxikomanie a dalších závažných jevů.
Na výukových programech pracovali příslušníci policie společně s řadou odborníků,
děti si osvojovaly pozitivní motivace sociálního chování a odmítání porušování
zákona. Trvalou součástí programu se staly právě soutěže.
Děti žily s Malou policejní akademií čtyři roky, od 6. do 9. třídy a daly jasně
najevo, jak nerady se s ní loučily. Jak za všechny vyjádřily jejich mluvčí, nejen
že se při ní bavily, ale naučily se hodně potřebných věcí pro život.
Na snímku předávají náměstkyně primátora Vlasta Bohdalová a ředitel Národní
protidrogové centrály plk. JUDr. Jiří Komorous dárky dětem jako odměnu za výsledky v Malé policejní akademii.
Foto Ivana Píhová

V ulici Husova v úseku od Mariánského náměstí po Dlouhý most
a v Rudolfovské třídě v úseku od Jihočeských mlékáren po ulici Dobrovodskou by měly příští rok vzniknout dva
preferenční pruhy pro městskou dopravu. Radní schválili přípravné kroky.
Už letos by se však měl realizovat
preferenční pruh od křižovatky ulic
O. Nedbala a Husovy, konkrétně od
ulice O. Ostrčila po autobusovou zastávku. Firma Signal Bau Huber zde
nainstaluje novou světelnou signalizaci, takže odbavení křižovatky
bude zároveň plynulejší a v dopravní špičce umožní vozidlům výjezd
z Ostrčilovy ulice.

Noviny českobudějovické radnice. Ročník III/2006-6. Vycházejí v posledním týdnu každého měsíce. Vydavatel statutární město České Budějovice, IČ 00244732.
Adresa redakce: náměstí Přemysla Otakara II. č. 1, 2; 370 01 České Budějovice, tel.: 386 801 111.
Povoleno MK ČR podle § 7 zák. č. 46/2000 Sb., dne 11. 12. 2003, ev. číslo 14933. Řídí redakční rada. Odpovědný redaktor Ivana Píhová
Technické zpracování a tisk: dot. DesignStudio spol. s r.o., České Budějovice, www.dot.cz.
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V noci vás Historie a Pověst

pozvou za tajemstvími města
Ty dvě dámy, Historie a Pověst, to mají dobře promyšlené. Chytají se za slovo, chvílemi i zlehčují to, co řekla ta druhá,
ale v podstatě se doplňují a vytvářejí obraz dějin tohoto města včetně pověstí i postav, které v nich sehrály nějakou roli.
Někdy jenom imaginární, jindy historicky doloženou. Tak vedou turisty od jednoho zastavení ke druhému a na každém
z nich na chvíli přenechají jeviště hraným výjevům z minulosti. Je to takové divadlo na ulici (ale ne pouliční!), herci
vystupují v působivých kostýmech zhotovených podle návrhů výtvarníka Miroslava Kocmicha, kulisami jsou skutečná
zákoutí a pasáže města. Moc pěkná podívaná, moc dobře se to poslouchá. Děti třeští oči, ptají, proč se ta socha nejednou
hýbe a trošku se i bojí, třeba když po schodech v Galerii U kamenné žáby začne sestupovat bezhlavý rytíř Herzo…fakt
drží hlavu v podpaží! Nebo když v chodbě kláštera na Piaristickém náměstí přepadnou zloduchové jeptišku a celý výjev
se odehrává jenom za svitu pochodní a loučí. I dospělí stojí jako přikovaní.
Je to opravdu šťastný nápad, jak lidem
z domova i z ciziny přiblížit město.
Noční prohlídky městem - strašidelné

pověsti jsou projektem, který vlastně
začal už loni, ale nemohl se příliš rozmáchnout, protože na něj prostě nebylo

Na nádvoří Rebenštejnské věže zhlédnou účastníci prohlídky scénku ze 16. století nazvanou Vpád pasovských do Čech. Jejími aktéry jsou Šimon Plachý,
městský písař, jeho žena Marie a velitel pasovských vojsk vydávající se za komisaře císaře Rudolfa II.
Foto Ivana Píhová

Náměstí v rytmu jazzu
V soboru 15. července od 16 do 22 hodin se na náměstí Přemysla Otakara II. uskuteční ojedinělá hudební akce: veřejný koncert Bohemia JazzFest,
který je novým mezinárodním festivalem. Do Prahy a jižních Čech přichází
s koncepcí širokého záběru současné jazzové tvorby.
Program poběží v uvedeném časovém rozmezí non-stop, vstup bude volný.
Zahrají kapely a interpreti z České republiky, Itálie, USA, Švédska, Německa
a Rakouska, pod realizací je podepsán, hlavně i jako hudebník, Rudy Linka.

Radniční léto - nádvoří radnice
úterý 4. 7. ■ 18.00 • Kocourkov - účinkuje loutkohra Jihočeského divadla středa 5. 7. ■
18.00 • Červená Karkulka - účinkuje Divadlo ŠUS čtvrtek 6. 7. ■ 18.00 • O dvou klaunech
- účinkuje loutkohra Jihočeského divadla úterý 11. 7. ■ 18.00 • Čaroděj a pyšná princezna
- účinkuje Téměř divadelní společnost středa 12. 7. ■ 18.00 • Jak šlo vejce na vandr - účinkuje Divadlo Koňmo čtvrtek 13. 7. ■ 18.00 • Pohádka s historickým a folklórním nádechem
Ruska - pořádá JS Group s.r.o. ■ 20.00 • Pavlína Jíšová a přátelé - koncert pátek 14. 7. ■
20.00 • Kulturní léto - Roženica (Chorvatsko) - pořádá Agentura Minerva neděle 16. 7. ■ 17.00
• Michal na hraní - pořad pro děti s Michalem Nesvadbou - pořádá Umělecká agentura K.A.P.
úterý 18. 7. ■ 18.00 • Tři prasátka - účinkuje loutkohra Jihočeského divadla středa 19. 7. ■
18.00 • Princ Jaromil - účinkuje Divadlo Studna ■ 21.00 • Tleskač - koncert ska kapely čtvrtek
20. 7. ■ 18.00 • Pohádky z Fimfára - Lakomá Barka - účinkuje loutkohra Jihočeského divadla
■ 21.00 • Sedm žen na krku - účinkuje Divadelní soubor J. K. Tyl úterý 25. 7. ■ 18.00 • Živá
voda - účinkuje loutkohra Jihočeského divadla ■ 21.00 • Hm... - koncert středa 26. 7. ■ 18.00
• Šípková Růženka - účinkuje Studio dell'arte ■ 21.00 • Fergus O'Farrell & Interference - irský
folk čtvrtek 27. 7. ■ 18.00 • Pohádky z Fimfára - O rybáři a jeho ženě - účinkuje loutkohra
Jihočeského divadla ■ 21.00 • Kulturní léto - Karel Plíhal - pořádá agentura Minerva úterý 1. 8.
■ 18.00 • Popelka - účinkuje Teátr Víti Marčíka ■ 20.00 • Kulturní léto - Věra Klásková - pořádá agentura Minerva čtvrtek 3. 8. ■ 18.00 • Zlatovláska - účinkuje loutkohra Jihočeského
divadla úterý 8. 8. ■ 18.00 • O Kačence a nebojácném synkovi - účinkuje Téměř divadelní
společnost středa 9. 8. ■ 18.00 • O kouzelné kuličce - účinkuje Kejklířské divadlo Vojty Vrtka
■ 21.00 • P. Fajt a O. Smeykal - Autopilote - rytmická smršť čtvrtek 10. 8. ■ 21.00 • AJETO
- koncert úterý 15. 8. ■ 20.00 • Kulturní léto - Jaroslav Samson Lenk - pořádá Agentura
Minerva středa 16. 8. ■ 18.00 • Zakletá princezna - účinkuje Divadlo Studna ■ 21.00 •
SENEGAL meets CZECH 2006 - tradiční africký tanec, hudba, zpěv čtvrtek 17. 8. ■ 20.00 •
Kulturní léto - Fleret a Jarmila Šuláková - pořádá agentura Minerva úterý 22. 8. ■ 18.00 • Kůzlátka a vlk - účinkuje Divadelní soubor J. K. Tyl středa 23. 8. ■ 18.00 • Bajaja - účinkuje
Studio dell'arte ■ 21.00 • Zuzana Lapčíková a Josef Fečo - moravské lidové písně čtvrtek 24. 8.
■ 18.00 • Otesánek - účinkuje Divadlo Kvelb úterý 29. 8. ■ 18.00 • Jak do Mastné Lhoty
přišel čert - účinkuje Téměř divadelní společnost středa 30. 8. ■ 18.00 • O Palečkovi účinkuje Divadlo LUK ■ 21.00 • Erzi Kiss - alternativní hudební postupy s vlivy etnické hudby
úterý 5. 9. ■ 18.00 • Zlatovláska - účinkuje loutkohra Jihočeského divadla středa 6. 9. ■
18.00 • Čarodějnice - účinkuje DS Lannovka (vhodné od 9 let) ■ 18.45 • Ze života Sís Kyselých
a Jeníků Placků - účinkuje DS Lannovka (vhodné od 9 let) čtvrtek 7. 9. ■ 18.00 • Živá voda
- účinkuje loutkohra Jihočeského divadla.
Změna programu vyhrazena.
Informace: Odbor kultury Magistrátu města České Budějovice, tel. 386 801 402
aktualizace: www.c-budejovice.cz

info

Nám. P. Otakara II. č. 1, 2
tel.: 386 801 111

dost peněz. Takže to byla taková velmi
skromná předpremiéra nosného nápadu,
jež naštěstí nezapadl. Jeho projektové
zpracování zaujalo natolik, že se mu dostalo finanční podpory ze strukturálních
fondů EU a od Jihočeského kraje. V jiných
českých městech se s podobným produktem cestovního ruchu lidé nesetkají. Ten
zdejší je ojedinělý svým rozsahem i jazykovou variabilitou, protože hlavní postavy jej umí anglicky i německy. Klobouk
dolů, neboť při bezmála dvouhodinové
pouti a při množství textu je to skutečně
obdivuhodný výkon.
U zrodu myšlenky této specifické
nabídky cestovního ruchu stáli společně
se statutárním městem České Budějovice
i CK JIHOTRANSA, Evropské informační
centrum Jihočeské univerzity a Agentura
Kultur - Kontakt, která si vzala na starost
uměleckou část programu. Má totiž s podobnými projekty dlouholeté zkušenosti.
Obstarala také herecké obsazení z řad
studentů budějovických středních a vysokých škol. Všichni nejdříve absolvovali
konkurz na představitele jednotlivých rolí.
Vedla je zkušená členka činohry Jihočeského divadla Bibiana Šimonová. Také
se zúčastnili odborných seminářů rétoriky a herectví.
(ina)

Městem provázejí dvě postavy - Historie a Pověst. Zvědavé uši návštěvníků
nakrmí nejen fakty z dějin města, ale též příběhy k tomu se vážícími a majícími
nutnou dávku tajemství z dávnověku.
Foto Ivana Píhová

Pravidelné prohlídky
Každý čtvrtek od 19 a 20.30 hodin v historickém centru města, se začátkem
v Hroznové ulici č. 8 u Galerie Na Dvorku, derniéra je plánována až na
28. 9. 2006. Vstupenky je nutné rezervovat předem.
Termíny jednotlivých prohlídek (jazykové mutace):
29. 6. (AJ), 6.7. (ČJ), 13. 7. (NJ), 20. 7. (NJ), 27. 7. (NJ), 3. 8. (ČJ), 10. 8. (ČJ), 17. 8. (AJ),
24. 8. (NJ), 31. 8. (NJ), 7. 9. (ČJ), 14. 9. (AJ), 21. 9. (AJ), 28. 9. (ČJ).
Pro ucelené skupiny možnost zajistit i jiné termíny.
Ceny vstupného v českém jazyce jsou:
Dospělí 190 Kč, dítě do 15 let 140 Kč, rodinné vstupné 620 Kč (2 dospělí, 2 děti).
Ceny vstupného pro německá a anglická provedení jsou:
Dospělí: 12,00 EUR; dítě do 15 let: 10,00 EUR
Skupinám nad 15 osob pak nabízíme slevy. Nutná je předběžná rezervace vstupenek.
Rezervace a informace:
Tel: +420 386 359 802, www.jihotransa.cz
Tel: +420 386 801 413, www.cbsystem.cz

Potřebuje město

koncepci kulturní politiky?
Na předposledním zasedání zastupitelstva města se opět otevřela otázka zpracování koncepce kulturní politiky města. Tato diskuse se následně přenesla na
vědomí veřejnosti prostřednictvím regionálního tisku, kde jsem si se zájmem
přečetl, že činností zastupitelstva se jako nekonečná nit vine nevyjasněná
představa, které kultuře dát ve městě zelenou. Přitom by, podle tisku, stačilo
tak málo - hodit na papír a schválit něco, čemu se říká „koncepce kulturní
politiky města“, po níž údajně kde kdo volá.
Na rozdíl od kdekoho se domnívám,
že město kulturní politiku má a že ji také
ve prospěch občanů řádně naplňuje a nepotřebuje k tomu „hodit něco na papír
s názvem koncepce“. Ostatně takových
koncepcí přijatých městem a následně s ohledem na ekonomické možnosti, nově
vzniklé skutečnosti a priority v uspokojování potřeb a rozvoje města - nenaplněných, není málo.
Tvrzení, že činnost města a zájem
občanů jsou nezpracováním a neschválením takovéto koncepce ohroženy či nenaplněny, je zcela absurdní a evidentně
nesmyslná.
Město je zřizovatelem příspěvkové
organizace Jihočeské divadlo, které jako
jedno z mála v České republice produkuje širokou škálu divadelní činnosti,
Jeho provoz stojí město ročně cca 80 milionů korun. Dále je město zřizovatelem
a jediným akcionářem společnosti Měst-

ské kulturní domy, jejímž hlavním předmětem činnosti je pořádání kulturních
produkcí, zábav a provozování zařízení
sloužících zábavě, kulturních a kulturně
vzdělávacích zařízení.
Odbor kultury města Českých Budějovic pak nemá jinou funkci než zabezpečovat úkoly v oblasti kultury, a to
jak ve státem svěřené, tak i samostatné
působnosti města. Rada města zřídila
jako svůj iniciativní a poradní orgán
kulturní komisi, která se opět nezabývá
ničím jiným než kulturou.
To jsou nosné subjekty, městem
víceméně financované, jejichž jediným
cílem je zabezpečit kulturu pro občany.
Město je zřizuje, město také odpovídá za
jejich funkčnost se zpětnou odpovědností těchto subjektů za plnění úkolů
jím v této oblasti svěřených. Je nezadatelným právem orgánů města diskutovat
a následně rozhodnout o obsahu před-

Novely zákonů přinesou
od 1. září tohoto roku změny
při vydávání cestovních dokladů
Cestovní pasy pro občany
starší 5 let:
Děti nad pět let nebudou muset přikládat k žádosti fotografie, protože ty pořídí elektronicky přímo pracoviště cestovních dokladů. Z tohoto důvodu bude žádosti o vydání cestovního pasu přijímat
rovněž pouze zmíněné pracoviště v Jeronýmově ulici č. 1 v Českých Budějovicích.
Ostatní předkládané doklady k vystavení
pasů se nemění. Ve lhůtě 30 dnů budou
vydávány cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými
údaji. Žádosti o vydání cestovního pasu
současného typu budou přijímány naposledy 21. 8. 2006 v místě trvalého pobytu.

Jeronýmova 1
tel.: 386 805 111

Cestovní pasy pro občany
mladší 5 let:
Těmto dětem se budou vydávat cestovní pasy bez strojově čitelných údajů
a bez nosiče dat s biometrickými údaji
s platností na dobu 1 rok ve lhůtě 15 dnů.
Předkládané doklady se nemění.
Cestovní pasy v kratší lhůtě pro
občany starší 5 let a mladší 15 let:
K žádosti si žadatelé přiloží dvě fotografie jako dosud, platnost pasu však
bude pouze půl roku.
Zápis dítěte do cestovního pasu rodiče nebude od 1. 9. 2006 možný, každý
občan mladší 15 let musí mít vlastní
pas. Děti mladší 15 let, zapsané v cestov-

Kněžská 19
tel.: 386 804 111

mětu činnosti městem zřízených právnických osob, o jejich struktuře a podobně,
a to s přihlédnutím nejen k finančním
možnostem města, ale také k zákonné
iniciativě a právu zastupitelů prosazujících zájmy občanů.
Vedle těchto subjektů existuje celá
řada samostatných, na městě nezávislých
společností, fyzických i právnických osob,
které jsou nositeli řady aktivit zaměřených do oblasti kultury, jež vyplývají
nejen ze specifických zájmů určitých
skupin obyvatelstva, ale také čistě ze
zájmů komerčních, podřízených obvyklým obchodním standardům. Tyto subjekty se ostatně jako řada jiných obracejí
se žádostí o finanční pomoc na město
a jejich požadavky jsou řešeny s přihlédnutím k finančním možnostem města
a také k jejich společenskému a kulturnímu významu pro město a občany.
Nejde tedy o to, které kultuře dát
ve městě „zelenou“, neboť na kulturu je
nutno pohlížet jako na soubor činností
pod tento pojem zahrnutých. Jde o to, kolik
může město ze svých prostředků do kultury vložit. Prostor pro kulturu musí být
flexibilní, živý a v podstatě ničím nevázaný, zejména pak ne administrativně
zpracovanou písemnou koncepcí. Rozhodující není koncepce, ale rozhodnutí
zastupitelů o tom, kolik z rozpočtu města
pro oblast kultury vyčlení.
Josef Průcha, člen rady města

ním pasu rodiče do 31. 8. 2006, budou
smět cestovat s rodičem, v jehož cestovním dokladu jsou zapsány.
Správní poplatky za vystavení
cestovních pasů od 1. 9. 2006
se mění takto:
■ Cestovní pas pro občany starší 15 let
se strojově čitelnými a biometrickými
údaji ve lhůtě 30 dnů s platností na 10
let 600 Kč; bez strojově čitelných a biometrických údajů ve lhůtě 15 dnů s platností na půl roku 1 500 Kč.
■ Cestovní pas pro občany starší 5
let a mladší 15 let se strojově čitelnými
a biometrickými údaji ve lhůtě 30 dnů s
platností na 5 let 100 Kč; bez strojově
čitelných a biometrických údajů ve lhůtě
15 dnů s platností na půl roku 1 000 Kč.
■ Cestovní pas pro občany mladší 5 let
se bude vydávat bez strojově čitelných
a biometrických údajů ve lhůtě 15 dnů
s platností na 1 rok 50 Kč.

www.c-budejovice.cz
e-mail: posta@c-budejovice.cz

noviny najdete rovněž na webových stránkách města na adrese: http://www.c-budejovice.cz/CZ/01/Newspaper/
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Novinkou i hitem léta

je karta na zážitky
Žhavou novinkou letošní turistické sezóny je slevová karta CBCARD, s kterou
přichází na trh odbor rozvoje a cestovního ruchu magistrátu města a která
má ambice stát se zároveň i hitem léta, protože, jednoduše řečeno, nabízí
hodně za málo peněz.

V hodnotě 295 korun pořizovací ceny
je na 48 hodin zahrnuta bezplatná prohlídka několika zajímavých míst ve městě:
Jihočeského muzea, Muzea koněspřežky, Černé věže, návštěvnického centra
a Muzea Budějovického Budvaru, n.p.,
i pivovaru samotného, Zoologické zahrady
v Hluboké nad Vltavou, lanové dráhy na
Kleť, Muzea historických vozidel a historické zemědělské techniky v Pořežanech
u Týna nad Vltavou, Wortnerova domu
Alšovy jihočeské galerie, Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou a historické radnice, té dokonce s průvodcem.
„Pracovně říkáme této kartě „karta

na zážitky“, je to vlastně slevová karta,
kterou chceme letos otestovat. Běžně by lidé
zaplatili za vstupné do jmenovaných objektů 595 korun, s naší kartou je to vyjde
na 295 korun, a to mají v ceně zahrnuté
i jízdné městskou hromadnou dopravou.
Lidé si mohou kartu opatřit v Turistickém
informačním centru v historické budově
radnice na náměstí Přemysla Otakara II.,“
přiblížil novinku náměstek primátora
Juraj Thoma.
Jak dále informoval, město stálo pořízení a zavedení této karty 16 500 korun,
přičemž 80 % nákladů tvořila dotace Jihočeského kraje v rámci projektu na podporu technické stránky cestovního ruchu.
„Letos tedy bude záležet na tom, jak
se karta osvědčí, jaké budeme mít reference od institucí, které se s městem do
něj pustily. Tyto poznatky budou pro nás
směrodatné,“ přihlédl k možnostem a postupu v příštím roce.
Majitel karty obdrží dále skládačku,
v níž najde podrobnější informace o všech
zapojených objektech. Karta má platnost

48 hodin, v tomto čase je návštěva všech
jmenovaných míst reálně stihnutelná.
„Existují různé systémy slevových karet,
víme, že neobjevujeme Ameriku. Zkoušíme
to, učíme se a chtěli bychom, aby „karta
na zážitky“ byla standardním produktem
pro návštěvníky města,“ uzavřel Thoma.

Proměny kolem kaple

SOUTĚŽ
Vážení čtenáři, ti z vás, kteří
by se chtěli pokusit o získání
„karty na zážitky“, se nyní mohou
pustit do soutěže. Zkuste odpověď
na následující otázku:

Kdy byl založen pivovar Budějovický Budvar a jaký byl jeho
původní název?
Odpovědi posílejte elektronicky
na adresu posta@c-budejovice.cz, (do
předmětu uveďte označení CBCARD),
písemně na adresu Magistrát města
České Budějovice, Náměstí Přemysla
Otakara II. č. 2, redakce Novin českobudějovické radnice, můžete je i telefonovat na číslo 386 802 927 (910),
a to vše do 20. července. Jméno,
příjmení a adresu uvádějte čitelně.
Poté budou správné odpovědi slosovány, z nich vybrány tři a jejich
autoři - výherci odměněni slevovou
kartou CBCard.

Jak výmluvně říkají obě fotografie, prostranství okolo kaple Smrtelných Úzkostí
Páně u katedrálního kostela s. Mikuláše v Českých Budějovicích prošlo v krátké
době výraznou změnou poté, kdy zde archeologové Jihočeského muzea ukončili
záchranný archeologický výzkum. Úhlednou tvář propůjčila místu zádlažba ze
žulových kostek skládaných do mozaiky podle projektového návrhu ing. arch.
Martina Timra. Celkový vzhled okolí kaple, o němž existuje nejstarší zmínka
z roku 1377, dotváří sadová úprava. Archeologické vykopávky zde potvrdily
základy někdejšího gotického kostela sv. Jakuba a k němu přilehlé kostnice.
Foto Jaroslav Mráz

Co je vidět z ptačí perspektivy

Múzy na vodě

Léto ve městě

Unikátní výstavu, soubor 11 leteckých snímků z let 1946-2004, nazvanou
Letecky historií města, lze uvidět na chodbě ve třetím patře historické budovy
radnice na náměstí Přemysla Otakara II. Fotografie, které čitelně přibližují
měnící se podobu města, pocházejí z archivů Vojenského typografického ústavu
v Dobrušce a firmy Gefos, a. s., doprovázejí je texty Daniela Kováře ze Státního
oblastního archivu. Výstava potrvá do listopadu.

s o b o t a 1 . č e r v e n c e ■ operetní koncert
- účinkuje Orchestr Jihočeského divadla,
dirigent Martin Peschík • J. Strauss:
NETOPÝR • Tritsch - Tratsch: CIKÁNSKÝ
BARON, HLASY JARA
neděle 2. července ■ SWINGOVÝ KONCERT
- účinkuje ZATRESTBAND z Třeště • swingový big band s repertoárovým přesahem až
do současnosti • Jerry Herman - Hallo Dolly
• Jaroslav Ježek - Život je jen náhoda
• Frank Sinatra - New York, New York
p o n d ě l í 3 . č e r v e n c e ■ MUZIKÁLOVÝ
KONCERT - účinkuje Orchestr a sbor Jihočeského divadla, dirigent Martin Peschík
• Čardášová princezna • My Fair Lady
• Bídnici • Fantom opery • Noc na Karlštejně • Kleopatra • Monte Christo
ú t e r ý 4 . č e r v e n c e ■ OPERNĺ KONCERT
- účinkuje Orchestr Jihočeského divadla,
dirigent Tomáš Hála • W. A. Mozart: DON
GIOVANNI, KOUZELNÁ FLÉTNA • B. Smetana: PRODANÁ NEVĚSTA, HUBIČKA •
A. Dvořák: RUSALKA • Ch. Gounod: FAUST
• G. Bizet: CARMEN
s t ř e d a 5 . č e r v e n c e ■ jazzový koncert
- účinkuje TRADITIONAL CLUB Bratislava •
legendární slovenská kapela tradičního jazzu
• Fischer: Chicago • Ellington: Black And
Tan Fantasy • Gershwin: I Got Rhythm
Začátky koncertů vždy ve 21.30 hodin.

1. - 5. 7. ■ 21.00 • Ústí slepého ramene Malše - Múzy na vodě - vícežánrový hudební festival
- pořádá statutární město České Budějovice, Jihočeské divadlo a Metropol s.r.o. 4. 7. ■ 18.00
• nádvoří radnice - Radniční léto - Kocourkov - účinkuje loutkohra Jihočeského divadla 5. 7. ■
18.00 • nádvoří radnice - Radniční léto - Červená Karkulka - účinkuje Divadlo ŠUS - pořádá
Bazilika o.p.s. 5. 7. ■ 18.00 • Husův sbor, Palackého náměstí - Vzpomínkový večer ke Dni
upálení mistra Jana Husa - pořádá Náboženská obec CČSH 6. 7. ■ 18.00 • nádvoří radnice
- Radniční léto - O dvou klaunech - účinkuje loutkohra Jihočeského divadla 7. 7. ■ 19.30 • Alšova
jihočeská galerie, Wortnerův dům - Koncert účastníků mezinárodních klavírních kurzů 9. 7. ■
10.00 • Letní scéna KD Slavie - Koncerty na letní scéně - Budvar Quintett - pořádají Městské
kulturní domy Č. Budějovice, a.s. 10. 7. ■ 19.00 • katedrála sv. Mikuláše - Mezinárodní
varhanní cyklus - Jan Vladimír Michalko (Slovensko) - pořádá Římskokatolická farnost, děkanství
u sv. Mikuláše 10. - 13. 7. ■ cca 21.45 • náměstí Přemysla Otakara II. - Kinematograf bratří
Čadíků 11. 7. ■ 18.00 • nádvoří radnice - Radniční léto - Čaroděj a pyšná princezna - účinkuje
Téměř divadelní společnost 11. 7. ■ 20.00 • Železná panna - Barokní kytara v gotické věži
- koncert klasické hudby - pořádá Sdružení Železná panna 12. 7. ■ 18.00 • nádvoří radnice
- Radniční léto - Jak šlo vejce na vandr - účinkuje Divadlo Koňmo - pořádá Bazilika o.p.s. 12. 7. ■
18.00 • Galerie na dvorku (Hroznová 8) - Folkový podvečer - autorská tvorba Ladislava Dvořáka
- pořádá Agentura M-ARS 12. 7. ■ 21.00 • c.k. Solnice - Dunumba - world music - pořádá
Bazilika o.p.s. 13. 7. ■ 8.00 • nádvoří radnice - Radniční léto - Pohádka s historickým a folklórním nádechem Ruska - pořádá JS Group s.r.o. 13. 7. ■ 20.00 • nádvoří radnice - Radniční
léto - Pavlína Jíšová a přátelé - koncert 14. 7. ■ 19.30 • Alšova jihočeská galerie, Wortnerův
dům - Koncert účastníků mezinárodních klavírních kurzů 14. 7. ■ 20.00 • nádvoří radnice
- Kulturní léto - Chorvatský soubor Roženica - pořádá Agentura Minerva 15. 7. ■ 16.00 - 23.00
• náměstí Přemysla Otakara II. - Bohemia Jazz Fest - hudební festival - pořádá Bohemia JazzFest
o.p.s. a statutární město České Budějovice 16. 7. ■ 10.00 • Letní scéna KD Slavie - Koncerty
na letní scéně - Doubravanka - pořádají Městské kulturní domy Č. Budějovice, a.s. 16. 7. ■
17.00 • nádvoří radnice - Radniční léto - Michal na hraní - pořad pro děti s Michalem Nesvadbou
- pořádá Umělecká agentura K.A.P. 17. - 21. 7. ■ 8.00 • Dům dětí a mládeže - Letní příměstský
tábor 17. 7. ■ 19.00 • Železná panna - Slavnostní zahájení Pohádkového festivalu v jižních
Čechách - pořádá občanské sdružení Pohádkové království 17. - 21. 7. ■ 19.00 • náměstí
Přemysla Otakara II. - Pohádkové čtení pro děti a vodníka ze Samsonovy kašny - autorská čtení
pohádek - pořádá občanské sdružení Pohádkové království 18. 7. ■ 18.00 • nádvoří radnice
- Radniční léto - Tři prasátka - účinkuje loutkohra Jihočeského divadla 18. 7. ■ 20.00 • klášterní
zahrada pod Bílou věží - Kulturní léto - Vojta Kiďák Tomáško - pořádá Agentura Minerva 19. 7. ■
18.00 • nádvoří radnice - Radniční léto - Princ Jaromil - účinkuje DivadloStudna - pořádá Bazilika
o.p.s. 19. 7. ■ 18.00 • Galerie na dvorku (Hroznová 8) - Trampský podvečer se S. Kahudou
a spol. - pořádá Agentura M-ARS 19. 7. ■ 21.00 • nádvoří radnice - Radniční léto - Tleskač
- koncert ska - pořádá Bazilika o.p.s. 20. 7. ■ 14.00 • u sportovní haly - Jak šlo vejce na vandr
- účinkuje Divadlo Koňmo 20. 7. ■ 18.00 • nádvoří radnice - Radniční léto - Pohádky z Fimfára
- Lakomá Barka - účinkuje loutkohra Jihočeského divadla 20. 7. ■ 20.00 • klášterní zahrada
pod Bílou věží - Kulturní léto - Robert Křesťan a Druhá tráva - pořádá Agentura Minerva 20. 7. ■
21.00 • u sportovní haly - Romeo a Julie - účinkují Komedianti: Teátr Víti Marčíka, Kejklířské
divadlo a orchestr Péro za kloboukem 20. 7. ■ 21.00 • nádvoří radnice - Radniční léto - Sedm
žen na krku - účinkuje Divadelní soubor J. K. Tyl České Budějovice 21. 7. ■ 19.30 • Alšova
jihočeská galerie, Wortnerův dům - Koncert účastníků mezinárodních klavírních kurzů 23. 7. ■
10.00 • Letní scéna KD Slavie - Koncerty na letní scéně - Kameňáci - pořádají Městské kulturní
domy Č. Budějovice, a.s. 25. 7. ■ 18.00 • nádvoří radnice - Radniční léto - Živá voda - účinkuje
loutkohra Jihočeského divadla 25. 7. ■ 20.00 • Železná panna - Suita pro theorbu - Milan Černý
- pořádá Sdružení Železná panna 25. 7. ■ 21.00 • nádvoří radnice - Radniční léto - Hm... - koncert
26. 7. ■ 17.00 • Galerie na dvorku (Hroznová 8) - Taneční čaje o páté - hudbu 60. - 80. let
uvádí Karel Červený - pořádá Agentura M-ARS 26. 7. ■ 18.00 • nádvoří radnice - Radniční léto
- Šípková Růženka - účinkuje Studio dell'arte - pořádá Bazilika o.p.s. 26. 7. ■ 21.00 • nádvoří
radnice - Radniční léto - Fergus O'Farrell & Interference - irský folk - pořádá Bazilika o.p.s. 27. 7. ■
18.00 • nádvoří radnice - Radniční léto - Pohádky z Fimfára - O rybáři a jeho ženě - účinkuje
loutkohra Jihočeského divadla 27. 7. ■ 21.00 • nádvoří radnice - Kulturní léto - Karel Plíhal
- pořádá Agentura Minerva 30. 7. ■ 10.00 • Letní scéna KD Slavie - Koncerty na letní scéně
- Metropolka - pořádají Městské kulturní domy Č. Budějovice, a.s. 31. 7. ■ 21.15 • náměstí
Přemysla Otakara II. - Koncerty u Samsona - Zámecké trio - královské intrády, fanfáry, znělky
- pořádá Umělecká agentura K.A.P.

Úspěch a ocenění na přehlídce
České Budějovice obsadily v Písku
druhé místo na 10. ročníku celostátní
přehlídky propagačních materiálů
TOURPROPAG 2006 za vydání panoramatické mapy jihočeské metropole, kde
jsou vyznačeny tři prohlídkové pěší okruhy. Odborná porota ohodnotila tuto skutečnost jako jedinečnou. Mapová část je
panoramatická a odpovídající měřítku.
Do ní jsou červeně, zeleně a modře zakresleny tři okruhy pro pěší, které
snadno zavedou návštěvníky k významným historickým památkám a místům
v centru města.
Na druhé straně mapy jsou pěší okruhy popsány česky, německy a anglicky.
Tuto novinku vydal odbor rozvoje
a cestovního ruchu magistrátu města a je
k dostání v Turistickém informačním centru za 28 korun.

info

Nám. P. Otakara II. č. 1, 2
tel.: 386 801 111

Jeronýmova 1
tel.: 386 805 111

Kněžská 19
tel.: 386 804 111

www.c-budejovice.cz
e-mail: posta@c-budejovice.cz

noviny najdete rovněž na webových stránkách města na adrese: http://www.c-budejovice.cz/CZ/01/Newspaper/

