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Skvělý pří-
klad toho, jak
snadno si zvy-
káme na pohod-
lí. Noční linky
fungují v Čes-
kých Budějovi-
cích pouze pět
let a z reakcí
na záměr jejich
zrušení má člověk pocit, že bez nich
nelze žít a celý svět se zhroutí.
A přitom většina obyvatel našeho
města ještě před pěti lety musela
řešit noční přesuny jinak než
městskou hromadnou dopravou.
Nicméně, je pravda, že pokud
bychom neměli pocit, že budou
přínosem, tak bychom je před těmi
pěti lety nezaváděli.

Ale šetřit se v době krize musí
a mnohé oblasti jdou takzvaně až
na krev. Což určitě není případ
dopravního podniku, protože „jít na
krev“ pro mě znamená nedotovat
tam, kde si bezprostředně za službu
lidé platí. My ale pořád chceme
dotovat základní dopravní obsluž-
nost, pořád budeme dotovat kultu-
ru i sport a sociální péči, protože i to
je jednou z funkcí města a tyto čin-
nosti jsou nutné pro jeho obyvatel-
nost. Mohou se o tom vést sáho-
dlouhé polemiky a každému se bude
líbit podpora něčeho jiného. Takže
ani argument „nedělejte tohle a to-
hle a zachovejte nám noční linky“
neobstojí. 

Proto nás potěšil zájem občanů
o zachování nočních linek s tím, že
jsou ochotni si zaplatit za tuto
službu cenu odpovídající nákladům.
Je přece jasné, že nikdo, komu
trošku záleží na městě jako tako-
vém, nebude s lehkým srdcem ome-
zovat služby, které radnice poskytuje.
Takže vítáme zájem a nabízíme od
13. 12. 2009 noční linku, která bude
zajišťovat ty nejdůležitější místa
města s tím, že její provoz bude za-
placen zvýšeným jízdným 30 Kč.
Toto jízdné pokrývá náklady spoje-
né s jejím provozem, nepromítají se
do něj ale fixní náklady, které stejně
dopravní podnik má. Takže přece jen
tak trošku dotovaná je. Přežití této
linky je ale plně v rukách pasažé-
rů, protože pokud se ukáže, že o tak-
to nabídnutou službu není zájem
a jízdné náklady nepokryje, nebude-
me si moci dovolit tento provoz držet. 

Ivana Popelová, 
náměstkyně primátora
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Noční linkyZMĚNY V HROMADNÉ DOPRAVĚ
13. prosince vstoupí v platnost nový

jízdní řád městské hromadné dopravy
v Českých Budějovicích. Promítnou se do
něj nutné škrty vyvolané současnou ho-
spodářskou krizí a sníženými příjmy
města. Omezeny budou některé spoje,
naopak noční provoz zůstane zachován,
byť v redukované podobě. 

„Město reaguje na propad příjmů
související s hospodářskou krizí. Dotace,
již město každoročně dopravnímu pod-
niku poskytuje na úhradu prokazatelné
ztráty a která v minulých letech činila
zhruba 200 milionů korun, proto byla
o 20 milionů pokrácena,“ vysvětlil hlavní
důvod změn náměstek primátora pro
oblast financí Rudolf Vodička.

Městem tak přestane jezdit linka č. 15
– obslužnost Palackého náměstí a okolí
nově zajistí linka č. 17, která bude k ná-
draží jezdit Pekárenskou ulici a nikoli po
Sadech. Počet víkendových spojů na lince
č. 8 se sníží na polovinu. Ostatní denní
linky nijak kráceny nebudou, ale opět se
budou uplatňovat prázdninové jízdní řády
o všech prázdninách, tedy i jednodenních.

Součástí úsporných opatření také
mělo být zrušení nočního provozu jakož-
to nadstandardní služby, ale vzhledem
k nevoli veřejnosti byl nakonec nalezen
kompromis. Stávající linky č. 52, 53 a 59
budou sice zrušeny, ale nahradí je nová
linka č. 50. Bude jezdit okružním způso-
bem po nejfrekventovanějších trasách –
z Rožnova na nádraží a dále přes sídliště
Vltava na Máj, odkud se do centra bude
vracet Husovou ulicí. 

Existence linky je však podmíněna její
ekonomikou – musí se zaplatit náklady
na její provoz. Jízdenka proto bude draž-
ší – 30 Kč. Bude ji možné koupit pouze
u řidiče, na lince č. 50 nebudou platit ani
předplatní kupony. 

„Lidé projevili ochotu si za noční jíz-
du připlatit, proto jsem inicioval hledá-
ní takového kompromisu, který by nezatí-
žil městský rozpočet a zároveň by za-
choval alespoň částečný noční provoz. Po
dvou měsících provede dopravní podnik
ekonomické vyhodnocení, a pokud linka
nebude ztrátová, zachováme ji,“ uvedl pri-
mátor Juraj Thoma. 

Společnost .A.S.A. České Budějovice, která podle smlouvy s městem provádí zimní údržbu ulic a chodníků ve městě, představila
13. listopadu posilu svého vozového parku. Dva malé stroje, speciálně určené na úklid chodníků, firma zakoupila kvůli tzv.
chodníkové novele, která letos přenesla zodpovědnost za úklid chodníků na majitele, tedy především obce. V Českých Budějovicích
tak musí radnice zajistit úklid zhruba 300 km chodníků místo loňských 33 km. Společnost .A.S.A. proto zpracovala nový plán zimní
údržby a rozšířila vozový park, aby mohla chodníky od sněhu čistit efektivněji. Podle plánu jsou chodníky rozděleny do tří kategorií
podle své důležitosti – hlavní páteřní chodníky musejí být uklizené do 4 hodin, druhé v pořadí do 26 hodin a nejméně frekven-
tované do 48 hodin. Pro případ nenadálého množství sněhu a potřeby více pracovních sil má firma smluvně zajištěnou výpomoc
od stavebních firem, které dodají své pracovníky na ruční čištění. .A.S.A. též zřídila stálý centrální dispečink dostupný na telefon-
ním čísle 607 518 080, kam je možné hlásit případné problémy se sněhem. Plán zimní údržby s přesně vymezenými povinnostmi
lze nalézt na webových stránkách odboru správy veřejných statků na www.c-budejovice.cz. Foto Petr Zikmund 

Cestující však kromě úspor čekají ta-
ké pozitiva – tím hlavním je, že se ne-
bude zdražovat jízdné, což by se v době
krize nabízelo a jiná města k tomu při-
stoupila. Naopak ještě zlevní SMS a da-
tové jízdenky. „Základní datová jízdenka,
kupovaná přes elektronickou peněženku
DZone, bude místo nynějších 14 Kč stát
o dvě koruny méně, tedy jako klasická

papírová jízdenka. A SMS jízdenka
zlevní z 22 na 20 Kč – na stejnou cenu
jako jízdenky v doplňkovém prodeji
u řidiče. SMS i datová jízdenka mají
platnost 30 minut,“ přiblížila náměst-
kyně primátora Ivana Popelová. 

Některé spoje linky č. 1 budou pro-
dlouženy až do zastávky Hlincová Hora
a na lince č. 16 přibudou nové spoje.  Lin-

ka integrovaného dopravního systému
č. 104 bude přečíslována na č. 4 a odba-
vování tam bude jako na normální lince
(dosud se nastupuje pouze předními
dveřmi). Na lince č. 13 budou zavedeny
tzv. žákovské spoje, které ráno a odpo-
ledne budou nově jezdit ulicí Pohůrecká
kolem základní školy, ale ostatní zůsta-
nou v současné trase.

Vánoce ve městě nabídnou
přes 100 kulturních akcí

radnici nebo na webových stránkách
města www.c-budejovice.cz,“ přiblížil
primátor Juraj Thoma. 

Letošnímu adventu nebudou chybět
tradiční akce: 5. prosince se na náměstí
opět snese anděl a hned poté začne bru-
slení přímo pod vánočním stromen, letos
již potřetí a opět až do Tří králů. Od 15. do
19. prosince bude radniční nádvoří hostit
řemeslné vánoční trhy, 22. prosince před-
vedou na náměstí živý betlém Borovanští
betlémáři... 

Čeká na vás ještě mnohem více. Pro-
gram adventu je též otištěn na poslední
straně těchto novin.

Rozsvícením vánočního stromu na
náměstí Přemysla Otakara II. v sobotu
28. listopadu začal v Českých Budějovi-
cích advent. I ten letošní bude především
po kulturní stránce bohatý. 

„Celkem letošní advent zahrnuje 114
pořadů, z nichž je 68 čistě s vánoční té-
matikou. Na přípravě adventního pro-
gramu se podílí celkem 28 subjektů. Sa-
mo město pořádá celkem sedm akcí, na
pěti se podílí a dvanáct finančně pod-
pořilo. Kompletní přehled všech pořa-
dů naleznou zájemci v letáku Vánoce
ve městě, který je jim zdarma k dispozici
v Turistickém informačním centru na

Od poloviny listopadu je možné v Českých Budějovicích vyhazovat elektroodpad do
dvaceti speciálních červených kontejnerů kolektivního sběrného systému Asekol,
které doplnily některá místa se separačními nádobami. Jako první v republice jsou
navíc vybaveny speciální kapsou na baterie. Foto Ateliér U Beránka

Vyhrajte mobil za SMS jízdenky
Kupujte od 14. do 27. prosince co nejvíce SMS jízdenek a vyhrajte 4 mobilní
telefony Nokia 6300 a další ceny. Pozor! SMS i datové jízdenky o dvě koruny
zlevňují na 20 a 12 Kč. SMS jízdenku objednáte na čísle 902 06 20, na které po-
šlete SMS zprávu s heslem BUD. Více na www.cb-mobil.cz.

Městské kulturní domy končí
spíše podržet. Důvody jsou podrobněji vy-
světleny na str. 2 v komentáři primátora
JurajeThomy.  

„Kulturní dům Vltava je jako celek
pronajat jedinému provozovateli do roku
2014. Prověříme jeho prodej i s případ-
ným břemenem nájemní smlouvy,“ po-
znamenal náměstek primátora Rudolf Vo-
dička. Znalecký odhad stanovil cenu KD
Vltava na 25 až 30 milionů korun.

Odhadní cena Domu umění, jehož pro-
dej také připadá v úvahu a město ho pro-
věří, je asi 20 až 25 milionů. Nicméně ná-
jemní smlouvy v této budově město pro-
dlouží ještě na rok 2010. Navíc zde sídlící
Galerie současného umění má nasmlou-
vaný umělecký program až na rok 2011.

Prodat DK Slavie město nehodlá a ra-

Akciová společnost Městské kulturní
domy (MKD) ukončí svou provozní čin-
nost k 31. lednu 2010 a 1. dubna téhož
roku vstoupí do likvidace. Do 31. srpna
by měla být definitivně vymazána z ob-
chodního rejstříku. DK Slavie a KD Vl-
tava, které jsou v majetku firmy, budou
opět převedeny na město. Dále měla spo-
lečnost od města pronajatý Dům umění
na náměstí. Harmonogram několik mě-
síců připravované likvidace schválila
18. listopadu rada města, jakožto valná
hromada firmy, jejímž stoprocentním
vlastníkem je město. 

Rada se zároveň zabývala osudem
oněch tří budov, které opět bude spravo-
vat město – všechny je teoreticky možné
prodat, i když DK Slavie si chce město

da uložila primátorovi připravit výběrové
řízení na provozovatele. Navíc i zde město
prodlouží současným nájemcům, včetně
hudebního Marty’s Clubu, smlouvy do
konce roku 2010. Výjimkou je pouze res-
taurace kvůli špatné platební morálce. 

Firma Městské kulturní domy byla
v posledních dvou letech v zisku, nicmé-
ně ten nedosahoval takové výše, aby mo-
hla účinně udržovat svěřené budovy, což
bylo jedním z hlavních důvodů jejího
zrušení. Firma zaměstnává pět zaměst-
nanců, kteří dostanou výpověď. 

Jelikož Městské kulturní domy také
pořádaly trhy, koncerty a další kulturní
akce, dostal odbor kultury magistrátu
města za úkol připravit návrh na další
zajištění těchto činností. 

Kde najdete červené kontejnery
Dubenská 8, Větrná (naproti prodejně autobaterií Banner), Prachatická 10, E. Des-
tinnové (u pivnice Domino), Větrná 61, Písecká 2, Krčínova 2, Krčínova 38, Prů-
běžná (u kruhového objezdu), U Trojice 3, křižovatka J. Plachty-Pekárenská, K Ryb-
níku 25, Ledenická 9, Přemyslova 21, U Lávky 2, nám. Maxe Švabinského, Novo-
hradská 71, křižovatka Jasanová-F. Halase, G. Svobody 22, Plavská (Nové Roudné)
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Město a voda
Splavnění Vltavy bude šancí i pro kapitány

Blankyt vodní hladiny čeřený par-
níky, na jejichž palubě se pasažéři těší ze
zcela nových prožitků, to by měl být běž-
ný pohled na řeku Vltavu mezi Českými
Budějovicemi a Hlubokou už v plavební
sezóně 2011. 

Přestože zatím tomu nasvědčuje
vyhloubené obratiště v korytu řeky u Ji-
ráskova jezu, čilý stavební ruch v místě
budoucího kotviště u Lannovy loděnice
a proměny jezu v Českém Vrbném, kde
budoucí přístaviště známe dosud jen
z počítačové vizualizace, někteří se už
zajímají, kdo bude lodní dopravu na ob-
novené vltavské vodní cestě provozovat a
za jakých podmínek. 

Například čtenář Novin českobudě-
jovické radnice napsal: „Pozorně sleduji
vše, co se děje kolem splavnění Vltavy,
fandím i snahám vedení města prodlou-
žit možnou cestu lodím až k budějovic-
kým hradbám a vrátit na českobudějo-
vické řeky život tak, jak už to známe jen
z dobových snímků. Zajímalo by mě pro-
to, kdo bude lodní dopravu na této vodní

cestě provozovat, tedy zda Ředitelství
vodních cest ČR, město České Budějovi-
ce nebo soukromá firma.“

Odpověď poskytla Ivana Popelová,
náměstkyně českobudějovického primá-
tora: „Ředitelství vodních cest ČR je in-
vestorem státního projektu Dokončení
vltavské vodní cesty v úseku České Bu-
dějovice–Týn nad Vltavou a je zodpo-
vědné za rozvoj infrastruktury vodních
cest. Nerozhoduje však o jejich provozu,
ani lodní dopravu neprovozuje. Město
České Budějovice by sice teoreticky mo-
hlo být zřizovatelem organizace provo-
zující lodní dopravu, ale v žádném pří-
padě s tím nepočítá. Lodní doprava se
stane podnikatelskou příležitostí pro
soukromé subjekty a bude regulována
obdobně jako na ostatních splavných
úsecích Vltavy, přičemž dozor při pro-
vozování plavby bude i v tomto případě
náležet Státní plavební správě.“

Na bližší podmínky provozování bu-
doucí lodní dopravy v úseku České Bu-
dějovice–Hluboká nad Vltavou a později

do Týna nad Vltavou se ptá i další čtenář
radničních novin: „Mám zájem o povo-
lání kapitána lodní dopravy. Působil
jsem jako kapitán lodi pro 150 osob na
Lipně. Státní plavební správa mi na můj

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

Město ušetří 10 milionů
na dodávce elektřiny

V příštím roce zaplatí město za odběr
elektřiny o 10 milionů korun méně, i když
bude městu dodávat elektřinu stejná
společnost jako doposud – E.ON Energie.
Lepší cenu město totiž získalo díky ve-
řejné zakázce, kterou na dodávku elektři-
ny vyhlásila rada města v létě. Konkuren-
ce více firem vedla k získání výhodnější
nabídky ceny. 

„Do zakázky jsou zahrnuty dodávky
elektřiny i pro městské příspěvkové

organizace, například školy, nikoli však
pro dopravní podnik, který má již uzavře-
nou vlastní samostatnou smlouvu,“ při-
blížila náměstkyně primátora Ivana Pope-
lová. Dodávka elektřiny za výhodnější ce-
nu je zatím sjednána pouze na příští rok,
s možností prodloužení. 

Výsledek zakázky schválila rada města
18. listopadu. Kromě E.ON Energie se do
výběrového řízení přihlásily ještě společ-
nosti Lumen Energy a ČEZ Prodej. 

dotaz uznává průkaz způsobilosti. Každý
průkaz způsobilosti je však vydán pro
určitou vodní cestu. V tomto případě bu-
de vodní cesta nově otevřena, takže ne-
bude nikdo, kdo bude vlastnit průkaz

způsobilosti pro tuto vodní cestu. V mém
případě bude třeba si na tuto vodní ces-
tu doplnit praxi.“ Autor dotazu, který je
českobudějovickým občanem, dodává, že
je vyučený lodník v Děčíně a působil
u Československé plavby labsko-oderské
na Labi na trati Ústí nad Labem-Ham-
burk jako kormidelník III. třídy.

Z informace, kterou nám poskytla
Státní plavební zpráva, vyplývá, že v no-
vém úseku vodní cesty může plavidlo
vést kapitán I. a II. třídy, pod jehož vede-
ním si případní zájemci doplní praxi na
daný úsek vodní cesty, jedná se o kapi-
tána III. a IV. třídy. Podmínky o provo-
zování vodní dopravy řeší zákon č.114/
1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, část VI.
Kdo a za jakých podmínek může vodní
dopravu provozovat, je rovněž uvedeno
na webu: www.spspraha.cz. 

Tolik popis mírně trnité cesty za
kapitánskou čapkou. Nezbývá než po-
zdravit budoucí kapitány hurónským
Ahóój a popřát nám všem šťastnou
plavbu po znovuobjevené  Vltavě.

Připomenutí výjimečné doby

Až do 19. prosince se v radniční výstavní síni koná výstava První rok svobody, zahájená symbolicky 17. listopadu.
Vzpomínky na události let 1989 a 1990 ožily nejen na výstavních panelech, ale i v paměti českobudějovických fotografů,
kteří onu hektickou dobu zachytili – na snímku Bohuslava Maříková (autorka celé výstavy), Vlastimil Bečvář a Lubomír
Lapka (zcela vpravo). Kromě nich vystavuje i Jiří Plachý.

Všichni věděli, že se účastní něčeho mimořádného. „Nemám rád hromadné akce, ale na tom Václavském náměstí to
byla pecka,“ vzpomíná na zhmotnělou atmosféru naděje Vlastimil Bečvář. V paměti mu utkvěla krev ve vchodech domů
na Národní třídě po zásahu proti demonstrantům nebo pohozená a zkrvavená československá vlajka. 

Fotili a fotili. „Věděl jsem, že něco podobného už se nemůže opakovat a že když to nenafotím teď, tak nic podobného
už nenafotím nikdy,“ vysvětlil šestaosmdesátiletý Lubomír Lapka. Revoluce ho zastihla již v důchodu, a tak využil
volného času a patřičně ji zdokumentoval. „Snažil jsem se být u všeho.“ S úsměvem vzpomíná, jak si do davu na náměstí
při demonstracích nosil štafle, aby mohl pořídit lepší záběry shromážděných lidí.  

Výsledkem je podrobná fotografická dokumentace doby i její atmosféry. A také několik unikátů. Například teprve
podruhé vystavená fotografie Bohuslavy Maříkové osvětlující známou budějovickou fámu, že se někdo pokusil napadnout
Václava Havla při jeho první prezidentské návštěvě města v roce 1990. Fotografie však zachycuje mladíka, jak spíná ruce
a dojatě vzhlíží k muži, který se stal symbolem Sametové revoluce – žádného útočníka. „Snažil se k prezidentovi dostat,
a jak překonával zábranu v podloubí, omylem na něj spadl, nic více za tím nebylo,“ popsala událost Maříková.

Výstavu je možné navštívit každý den od 9.00 – v pondělí a ve středu do 17.00, v úterý, čtvrtek a pátek do 16.00
a v sobotu do 13.00. Vstup je zdarma. 

Dům kultury Sla-
vie fakticky není
historickým majet-
kem města – jak
známo, byl to spol-
kový dům, který po-
stavila německá ko-
munita žijící v Čes-
kých Budějovicích.
Město jej získalo
až po 2. světové vál-
ce a prošel si růz-
nými peripetiemi. 

Dnes je to ovšem jediný pěkný a re-
prezentativní objekt v centru, byť vyža-
duje rekonstrukci, s relativně velkou
kapacitou a nepopiratelným geniem
loci. Jako takový může sloužit nejrůz-
nějším činnostem. Od spolkového života

přes výstavní galerie až k divadelním
představením. Žádnou podobnou budo-
vu město nevlastní. Proto rozhodně
nejsem příznivcem jeho prodeje. 

Na případný prodej Slavie panuje
jasný názor i mezi veřejností. V před-
chozím čísle Novin českobudějovické
radnice jsme vyzvali občany, ať se
vyjádří k budoucnosti Slavie. Zpráva od
nich je jednoznačná: Neprodávat! Záro-
veň padaly i návrhy, jak Slavii využít -
například jako další scénu Jihočeského
divadla nebo do něj přesídlit Dům dětí
a mládeže nebo vytvořit IQ Park podle
libereckého vzoru.

Způsob, jak Slavii vdechnout nový
život, budeme stále hledat. Ideální by
bylo takové využití, aby město nemuse-
lo provoz objektu sanovat ze svého

rozpočtu a aby Slavie nabízela širokou
škálu aktivit. A ještě lepší by bylo seh-
nat partnera, který by měl zájem finan-
covat rekonstrukci Slavie a zajistit at-
raktivní využití tohoto prostoru.

Rada města mi prozatím uložila
připravit výběrové řízení na provozova-
tele tohoto objektu. Už z toho je zřejmé,
že ani radní nechtějí tento cenný ma-
jetek prodat. 

Kvituji i prodloužení smluv stávají-
cím nájemcům o jeden rok. To bude čas
hledání další budoucnosti Slavie, pro-
tože příprava výběrového řízení na její
provozování zabere dost času. 

Do tohoto domu je třeba vrátit život
a jeho prodej by byl čirý nesmysl.

Juraj Thoma (ODS), primátor města

Názory, komentáře
Slavie je nenahraditelná

Z jednání rady města
o záměru odkoupit budovu a uložila pri-
mátorovi Juraji Thomovi, aby záměr od-
kupu předložil k projednání zastupite-
lům, kteří 10. září letošního roku již
schválili odkup budovy za 17,5 milionu
korun. Zrušení usnesení neznamená, že
se divadlo bude muset vystěhovat, nebo
že město záměr získat dům zcela vzdává.
Usnesení není prostě proveditelné vzhle-
dem k aktuálnímu nedostatku financí.
Buď se odkup domu se souhlasem maji-
telů odloží na později, nebo se bude uží-
vání budovy řešit pronájmem. 

ÚÚpprraavvaa  úúzzeemmnnííhhoo  pplláánnuu
Město v loňském roce zahájilo pří-

pravu nového územního plánu, který mu-
sí mít podle stavebního zákona hotový do
roku 2015. Propad příjmů města však
přinutil radu tento záměr přehodnotit
a vydat se levnější a rychlejší cestou –
pouze upravit současný. Zpracování zcela
nového územního plánu se všemi
průzkumy a rozbory by stálo zhruba 24
milionů korun včetně DPH        a trvalo by
podle odhadu do roku 2014, zatímco
úprava současného plánu by stála 7
milionů a hotová by mohla být         o dva
roky dříve. Dosavadní práce na přípravě
nového územního plánu nepři-   jdou
nazmar. Konečné slovo ovšem budou mít
zastupitelé, kteří by museli zrušit své
rozhodnutí o pořízení nového územního
plánu z 5. února 2009. 

Stručný výtah ze zasedání rady měs-
ta v uplynulém měsíci, která se konala
4. a 18. listopadu.

CChhooddnnííkk  uu  MMuuzzeeaa  kkoonněěssppřřeežžkkyy
Radní schválili pronájem pozemků od

společnosti Koh-i-noor Hardtmuth a vý-
půjčku pozemků od Jihočeského kraje.
Pozemky leží v sousedství Muzea koně-
spřežky a bude na nich vybudován nový
chodník podél Mánesovy ulice (nejspíše
příští rok), který muzeu citelně chybí.

DDiiggiittaalliizzaaccee  kkiinnaa  KKoottvvaa
Rada města 4. listopadu vyhlásila ve-

řejnou zakázku na dodávku digitální tech-
nologie do kina Kotva a o dva týdny po-
zději již vybrala vítěze. Přihlásily se dvě
firmy, vítězná XCData nabídla lepší cenu
3,892 milionu korun včetně DPH. Digi-
tální promítání umožní jedinému měst-
skému kinu stát se premiérovým, nebude
muset čekat až kopie filmů distributoři
nejprve proženou multiplexy. Digitali-
zace nabídne kvalitnější zážitek a širší
možnosti promítání.

OOddkkuupp  ččáássttii  JJiihhooččeesskkééhhoo  ddiivvaaddllaa
Nedostatek financí, způsobený hospo-

dářskou krizí a s ní souvisejícím propa-
dem daňových příjmů, neumožňuje měs-
tu v letošním roce vykoupit od resti-
tuentů část budovy Jihočeského divadla,
která dříve byla samostatným domem.
Rada proto zrušila své dřívější usnesení Foto Petr Zikmund

Foto Petr Zikmund

Strážnice rozmluvila 
muži sebevraždu

Jitka Servusová
pracuje u městské
policie čtvrtým ro-
kem, nyní jako ja-
ko zástupce velite-
le směny, což zna-
mená, že nejen pů-
sobí na operačním
středisku (tísňová
linka 156), ale vy-
jíždí i do terénu.
Nedávno při jed-
né akci rozmluvila
hysterickému muži sebevraždu. 

Ten se svou manželkou rozkrádal kovový
šrot na Švábově Hrádku. Přivolaná hlídka
strážníků zajistila ženu hned u plotu,
schovaného muže pak našel služební pes. 

„Já jsem přijela na místo ve chvíli, kdy

byl nalezen ukrytý muž. Ve chvíli, kdy
jsme ho vyvedli před plot areálu sběrného
dvora, vytáhl zpod bundy dlouhý nůž a při-
ložil si ho ke krku se slovy, že už mu na ni-
čem nezáleží a že se podřeže. Žena začala
na muže hystericky křičet, čímž se situace
ještě vyhrotila. Takže začalo vyjednávání
a přesvědčování a nakonec nůž odhodil,“
vypráví Servusová. Jenže když dorazila Po-
licie ČR, vytáhnul další nůž... 

Nakonec se nechal přesvědčit i podruhé
a sanitka ho převezla na psychiatrické od-
dělení. „Musím ocenit a vyzdvihnout spo-
lupráci strážníků a policistů, kteří při tomto
zákroku beze slov a domluvy vytvořili jed-
notný tým. Někdy jako operační důstojníci
řešíme psychické rozpoložení osob i po te-
lefonu,“ dodala Servusová.
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Dnešní otázka zní: Kdy byl založen Český akciový pivovar České Budějovice (Budvar)?
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 z říjnového vydání je:

Na koněspřežce, která měla osobní pokladnu v domě U černé růže, se provozovala osobní doprava od roku 1836.
Výhercem je: Jiří Zelenka, Kostelní 44, 370 04 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

PPRRAAŽŽSSKKÁÁ
Pražská třída se jako silnice začala

rýsovat po roce 1265. Do té doby se hi-
storická obchodní cesta z Lince do
Prahy vyhýbala soutoku Vltavy a Mal-
še. Z Rožnova (ten je starší než Budě-
jovice) se cesta stáčela na východ
a vodnatý soutok s meandrujícími ra-
meny Malše obcházela. Lokátor města
rytíř Hýř s podporou krále Přemysla
Otakara II. přeložil tuto obchodní
cestu z Rožnova do Linecké brány,
přes náměstí a Pražskou bránou dál na
sever, přičemž ji vedl mimo stávající
Čéčovy Budivojovice. Budějovice tím
získaly, poněvadž obchodníci jedoucí

do Prahy a opačně do Lince museli na
náměstí vyložit své zboží k prodeji. 

Farní vesnice Budivojovice měla
hlavní ulici Staroměstskou. Budějo-
vičtí měšťané brzy Pražskou silnici
zastavěli. Vzniklo tak budějovické
Staré město, jehož základem byl troj-
úhelník ulic Staroměstské, Pražské
a Pekárenské. Na Pražské byla posta-
vena např. Šmídovna a hostinec Na
staré poště. Podle mapy z roku 1767
byla Pražská zastavěna až k Pekáren-
ské. Na rohu stála později hospoda
U města Tábora a u ní mariánský
sloup. Dále po Pražské nebylo skoro
nic. Jen morový špitál, který byl zá-
měrně postaven právě za městem.
Pražská tehdy mířila do Kněžských
Dvorů. Dnešní Pražská, od špitálu sv.

Trojice až na Borek (říkalo se na Bídu),
v půdorysu jako přímka, je císařská
silnice z počátku 19. století.

Mohutná stavební vlna na Pražské
začala po roce 1868, kdy byly vybu-
dovány železniční tratě nejprve do
Plzně a potom do Prahy. U každého
přejezdu byla zastávka a hostinec.
Starousedlíci si pamatují, že u Severní
zastávky byla hospoda U pražské za-
stávky a hostinský Karel Foitl. U za-
stávky Staré město hospoda U plzeň-
ské zastávky Albíny Macelisové, dříve
U Kocmoudů (dnes restaurace a pen-
zion U Macelisů).

Následovaly objekty kasáren, areál
jatek, pivovar, firma Bukovanský, na Kněž-
skodvorské továrna UNION, hřbitov
sv. Otýlie  aj., k tomu později přibyly
tramvaje, a Pražská se stala velmi ruš-
nou velkoměstskou třídou. Měřítkem
významu by mohl být např. počet živ-
ností na Pražské. Ještě v roce 1948
tam bylo 11 hostinců, 5 řezníků plus
jeden koňský (hovorově u Stínů),
6 obuvníků, 5 holičů atd. Ze známých
hostinců, které se držely dlouho po
roce 1948, se připomíná U bílé růže
Josefa Peška, U kanónu Anny Braben-
cové, v Dělnickém domě u Jaroslava
Radosty, U Kocmoudů Ladislava Koc-
mouda (to nebylo u zastávky, ale na ro-
hu Čéčovky, proti Svatkům), U Bal-
carů, U Reyssů, U jatek a také res-

taurace Metropol Josefa Kempfa. Me-
tropolu se také říkalo postaru U Metel-
ců, po novu v Metráku. 

Pražská třída měla po pravé straně
ve směru ven z města dvojitou alej
stromů uvnitř s promenádou. Vozov-
ka byla vydlážděna v roce 1928. V říj-
nu 1954 byla v Reiterově domě otev-
řena první velká samoobsluha potra-
vin ve městě zvaná gastronom, zkrá-
ceně gastráč. Gastronom byl název pře-
vzatý z Ruska. Politickým orgánům to
bylo později asi hloupé, proto dosta-
la samoobsluha název Vzor a byla opat-
řena velkoplošným neonem VZOR.

Politické orgány města Pražskou,
to se již jmenovala tř. Míru, nechvalně
a nenávratně poznamenaly. Nelíbila se
jim zejména Šmídovna. Zbořena byla
také německá obchodní škola, Dělnic-
ký dům, Trägerův dům, dům U města
Tábora, domy firem Jana Čutky, dříve
Methoděj Miffek, rolety Josefa Škáchy,
váhy Josefa Meinerta, chladící stroje,
zmizeli mědikovci Václav Rybák a Ja-
kub Ambrož apod. a nakonec i Reite-
rův dům Vzor – gastráč. Vedle prosto-
ru, kde stál Vzor, se v roce 1977 začal
budovat hotel Gomel. V širokém okolí
se kvůli tomu zbořila část ulic Kostelní
a Šrámkovy. Ocelový skelet Gomelu se
začal montovat v roce 1978. Lůžková
část hotelu byla otevřena roku 1982,
hotel dokončen v roce 1983. 

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

Primátor ocenil 
mladé talenty

Jedenáct mladých lidí ve věku od 11
do 19 let ocenil 25. listopadu v radniční
obřadní síni primátor Juraj Thoma.
Kromě gratulace jim navíc předal šeky
s finanční odměnou – celkem bylo pro
letošní rok v rozpočtu města vyčleněno
na ocenění talentů v oblasti kultury
60 tisíc korun. Talentovaná mládež oce-
nění získala z rozhodnutí rady města
především za reprezentaci města na
mezinárodních a národních hudebních
soutěžích. Většina oceněných studuje
Konzervatoř České Budějovice nebo ZUŠ
Piaristické náměstí České Budějovice.

Oceněni byli: MMaarriiee  VVaarrggoovváá (19 let,
housle), LLuucciiee  LLííkkaařřoovváá (18, klavír), BBaarr--
bboorraa  KKuubbííkkoovváá (11, kytara), PPaattrriikk  ČČeerrvváákk
(17, klarinet), JJaann  MMiikkoolláášš (15, trubka),
ZZddeeňňkkaa  HHaannzzllííkkoovváá (16, příčná flétna),
DDaavviidd  BBeerraann (11, bicí), JJaann  RReeiinnddll
(16, klarinet), DDaavviidd  ŠŠiimmeeččeekk (15, klari-
net), BBaarrbboorraa  KKlluuffoovváá (12, příčná flétna)
a LLeeoonnaa  GGooggoolliiccyynnoovváá (16, housle, zpěv).

SSaammssoonnoovvaa  kkaaššnnaa  jjee  ppřřiipprraavveennaa  nnaa  zziimmuu

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

Jedinečný vánoční dárek
100 let městské dopravy 1909-2009

VÁNOČNÍ CENA 390 Kč

Zajímavé střípky z historie jihočeské
metropole

Poutavý průvodce historií MHD

Jedinečné fotografie, které veřejnost
dosud nespatřila

Bonus knihy: půlhodinový film na DVD

VÁNOČNÍ CENA 390 Kč
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Advent 2009 v Českých Budějovicích
55..  1122.. 1100..0000  aa  1144..0000 DK Metropol, divadelní sál – SSnněěhhuurrkkaa  – mmuuzziikkááll  TTěěššíínnsskkééhhoo  ddiivvaaddllaa
55..  1122.. 1144..0000  ––  1177..0000 MMiikkuullááššsskkáá  jjíízzddaa  hhiissttoorriicckkýýmm  ttrroolleejjbbuusseemm – pro hodné i hříšníky 
55..  1122.. 1177..4455  náměstí Přemysla Otakara II. – PPŘŘÍÍLLEETT  AANNDDĚĚLLAA
55..  1122.. 1199..3300 náměstí Přemysla Otakara II. – OOtteevvřřeenníí  kklluuzziiššttěě – bbrruusslleenníí  ppoodd  vváá--

nnooččnníímm  ssttrroommeemm  
66..  1122.. 1100..0000  aa  1144..0000 Loutkohra Jihočeského divadla – AAnndděěllííččeekk  TToonnííččeekk

– s mikulášskou nadílkou 
66..  1122.. 1177..3300 Galerie Pod kamennou žábou – XXVV..  AAddvveennttnníí  zzppíívváánníí  – SSkkřřiivváánneekk

– pásmo vánočních písní                            
66..  1122.. 1188..0000 Modlitebna České církve evangelické, ul. 28. října – VVáánnooččnníí  kkoonncceerrtt

– Jihočeské pěvecké sdružení a Collegium musicum Budvicense
77..  1122.. 1199..0000 Koncertní síň O. Jeremiáše – JJčč..  kkoommoorrnníí  ffiillhhaarrmmoonniiee  &&  NNeezzmmaařřii  
77..  1122.. 1199..0000 DK Metropol, společenský sál – FFeeššááccii  22000099  – vánoční koncert legen-

dární skupiny se vzpomínkou na Michala Tučného
88..  1122..  ––  99..  1122.. 99..0000  ––  1177..0000 Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích – PPeeččeemmee,,  zzddoobbíímmee,,  aarraannžžuujjeemmee

vváánnooččnněě – ukázky vánočního aranžování, dekorace (8. 12.) a zdobení
perníčků (9. 12.) 

88..  1122.. 1199..0000 Koncertní síň O. Jeremiáše – JJčč..  kkoommoorrnníí  ffiillhhaarrmmoonniiee  &&  NNeezzmmaařřii  
99..  1122.. 1199..0000 Koncertní síň O. Jeremiáše – JJčč..  kkoommoorrnníí  ffiillhhaarrmmoonniiee  &&  NNeezzmmaařřii
99..  1122.. 1199..0000  Studiový sál Českého rozhlasu Č. Budějovice – JJoosseeff  SSoocchhoorr
99..  1122.. 1199..3300 KD Slavie – GGoossppeelloovvéé  vváánnooccee – účinkují Oscar Williams & Perfected

Praise (USA) – tradiční vánoční koncert s jedinečnou atmosférou 
99..  1122.. 2200..0000 k. c. Bazilika – AAssoonnaannccee – koncert irské a keltské balady

1100..  1122.. 1199..3300 Loutkohra Jihočeského divadla – DDrr..  JJeekkyyllll  aa  MMrr..  HHyyddee  
1100..  1122..  1188..3300 Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích – SSppllnniilloo  ssee  ppííssmmoo  ssvvaattéé

– vánoční písně a koledy PS Jitřenka 
1100..  1122.. 1199..3300 Koncertní síň O. Jeremiáše – JJčč..  kkoommoorrnníí  ffiillhhaarrmmoonniiee  &&  NNeezzmmaařřii
1100..  1122.. 1199..0000 Studiový sál Českého rozhlasu Č. Budějovice – VVáánnooccee  ss  VVaallddaauuffiinnkkoouu
1111..  1122.. 1166..3300 Koncertní síň O. Jeremiáše – VVáánnooččnníí  kkoonncceerrtt  – účinkuje ZUŠ Piaris-

tické náměstí Č. Budějovice ve spolupráci s Jč. komorní filharmonií 
1122..  1122.. 1100..0000 Loutkohra Jihočeského divadla – AAnndděěllííččeekk  TToonnííččeekk  
1122..  1122.. 1188..0000 Koncertní síň O. Jeremiáše – KKoonncceerrtt  kk 2200..  vvýýrrooččíí  zzaalloožžeenníí PPSS  MMeenn--

ddííkk ve spolupráci s Jihočeskou komorní filharmonií 
1122..  1122.. 2200..0000 KD Vltava – PPssíí  vvoojjááccii – koncert legendární kapely
1122..  1122.. 1199..3300 Loutkohra Jihočeského divadla – DDrr..  JJeekkyyllll  aa  MMrr..  HHyyddee – derniéra 
1133..  1122.. 1166..0000 Jihočeské divadlo – PPeettrr  BBeennddee  &&  bbaanndd – koncert 
1133..  1122.. 1177..3300 Galerie Pod kamennou žábou – XXVV..  AAddvveennttnníí  zzppíívváánníí – AAúúúúúúnnaa  aa  ZZkkaa--

mmeennvveenn – vánoční world music s aramejským otčenášem                    
1133..  1122.. 1188..0000 Koncertní síň O. Jeremiáše – VVáánnooččnníí  kkoonncceerrtt  ZZUUŠŠ  BB..  JJeerreemmiiááššee
1144..  ––  2200..  1122.. 99..0000  ––  1188..0000 náměstí Přemysla Otakara II. – VVáánnooččnníí  ttrrhhyy – prezentace a prodej

zboží s vánoční tématikou 
1144..  1122.. 1166..4455 Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích – VVáánnooččnníí  zzaammyyššlleenníí – PPhhDDrr..

JJ..  CChhvvoojjkkaa – z programu Historického klubu
1144..  1122.. 1199..0000 DK Metropol, společenský sál – VVáánnooččnníí  ččaass  ss  MMaarriiíí  RRoottttrroovvoouu  – kon-

cert, kde vystoupí P. Bobek, Duo Fresh, DS Coro Piccolo a orchestr
Septet plus

1144..  1122.. 1199..3300 Koncertní síň O. Jeremiáše – VVáánnooččnníí  mmuuzziikkáálloovvýý  kkoonncceerrtt
– účinkují: J. Kříž, M. Nosková, O. Kříž

1144..  1122.. 1199..3300 DK Metropol, divadelní sál – JJaakkuubb  SSmmoollííkk  ssee  ssvvoouu  kkaappeelloouu  
– vánoční program  oblíbeného zpěváka, spoluúčinkuje DPS Carmina 

1155..  ––  1199..  1122.. 99..0000  ––  1188..0000 nádvoří radnice – VVáánnooččnníí  řřeemmeessllnnéé  ttrrhhyy – od 15.00 h kulturní
program, od 16.30 h Večerníčky – divadelní představení pro děti 

1155..  1122.. 1177..0000 Alšova jihočeská galerie, Wortnerův dům – OObbrraazzyy  aa  ssvveeddkkoovviiaa
– doc. Dr. I. Ciulisová – příběh obrazu Colijna de Coter z katedrály 
sv. Martina v Bratislavě

1155..  1122.. 2200..0000 k. c. Bazilika – IIddaa  KKeellaarroovváá,,    JJaazzzz  ffaammeelliijjaa  aa  hhoossttéé – křest CD Aven Bachale 
1155..  1122.. 1177..0000 Malý koncertní sál, Konzervatoř, Kanovnická 22 – VVáánnooččnníí  kkoonncceerrtt

pprroo  ddáárrccee  aa  ppřřiizznniivvccee  cchhaarriittyy  
1155..  1122.. 1188..0000 Koncertní síň O. Jeremiáše – VVáánnooččnníí  kkoonncceerrtt  DDPPSS  CCaarrmmiinnaa  
1166..  1122.. 1100..0000  ––  1177..0000 Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích – AAtteelliiéérr  TTvvoorr – výroba drob-

ných dárků pro školy i veřejnost
1166..  1122.. 1199..0000 Studiový sál Českého rozhlasu Č. Budějovice – FFoollkkllóórrnníí  ppooddvveeččeerr

ss  ÚÚssvviitteemm
1166..  1122.. 1199..3300 Koncertní síň O. Jeremiáše – VVáánnooččnníí  kkoonncceerrtt  – účinkují: G. Jelínková

(soprán – Státní opera Praha), F. Bandžak (baryton – Londýn) 
1166..  1122.. 2200..0000 c. k. Solnice – VViizziittaa – divadlo – improvizační večírek J. Duška 

a P. Lašéze
1177..  1122.. 1188..0000 Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích – KKoolleeddoovváánníí  ss  ÚÚssvviitteemm – vánoč-

ní písně a koledy v podání PS Úsvit
1177..  1122.. 1188..3300 Koncertní síň O. Jeremiáše – DDoobbrrýý  vveeččeerr  QQuuiinntteett  – cyklus pro děti

a rodiče 
1177..  1122.. 1199..0000  Studiový sál Českého rozhlasu Č. Budějovice – RRoozzhhllaassoovvýý  sswwiinnggoovvýý

oorrcchheessttrr  oo  VVáánnooccíícchh
1188..  1122.. 1100..0000  ––  1188..0000 Dům U Beránka, Krajinská 35 – BBeerráánnkkoovvyy  VVáánnooccee – RRoozzssvvíícceenníí  ppaavvllaa--

ččee – zdobení vánočního stromu ve dvoře domu u Beránka, zpívání pro
Ježíška a v 17.00 h slavnostní rozsvícení vánočního stromu a pavlačí 

1188..  1122.. 1199..0000 Alšova jihočeská galerie, Wortnerův dům – ŽŽeessttěě  ddvvěěssttěě – koledy
vystřižené z plechu

1199..  1122.. 99..0000  ––  1188..0000 Dům U Beránka, Krajinská 35 – BBeerráánnkkoovvyy  VVáánnooccee – ŠŠppeerrkkaařřsskkáá
ddííllnnaa  ++  ttrrhh – možnost výroby drobného šperku, od 17.00 h – BBeettlléémm
žžiivvýý  aa  žžiivvěějjššíí – představení s koledami 

1199..  1122.. 1100..0000 Loutkohra Jihočeského divadla – TTeenn  nnáášš  BBeettlléémm  
2200..  1122.. 99..0000  ––  1188..0000 Dům U Beránka, Krajinská 35 – BBeerráánnkkoovvyy  VVáánnooccee – RRyybbíí  ttrrhh

– kuchyňské úpravy ryb, rybí speciality, rybí pohádky a poudačky,
10.00 – 16.00 h – vvyyššíívváánníí  rryybbíímmii  ššuuppiinnaammii  

2200..  1122.. 1100..0000  ––  1177..0000 Piaristické náměstí, Panská ulice – VVáánnooccee  nnaa  ssttaarréémm  mměěssttěě  aa  ssttaa--
rrooččeesskkáá  vváánnooččnníí  uulliiččkkaa  vv  PPaannsskkéé  

2200..  1122.. 1177..0000  aa  1199..0000 Koncertní síň O. Jeremiáše – VVáánnooččnníí  kkoonncceerrtt  ččeesskkoobbuudděějjoovviicckkééhhoo
DDPPSS  CCaannzzoonneettttaa  

2200..  1122.. 1177..3300 Galerie Pod kamennou žábou – XXVV..  AAddvveennttnníí  zzppíívváánníí – FFuurriiaanntt
– koledy s folklórním souborem                                                            

2200..  1122.. 1199..0000 DK Metropol, divadelní sál – GG..  FFeeyyddeeaauu – BBllbboouunn  ((LLee  DDiinnddoonn))
– účinkuje Divadlo na Fidlovačce Praha 

2211..  1122.. 99..0000  ––  1188..0000 Dům U Beránka, Krajinská 35 – BBeerráánnkkoovvyy  VVáánnooccee – celý den Dobro-
činný bazar – prodej výrobků handicapovaných dětí, 14.00 – 15.00 h
punč od radních, od 16.00 h vánoční pohádka Andělíček Toníček

2222..  1122.. 99..0000  ––  1188..0000 Dům U Beránka, Krajinská 35 – BBeerráánnkkoovvyy  VVáánnooccee – PPeeččeenníí  pprroo
rraaddoosstt – pečení vánoček a cukroví s jedením obří beránkovské
vánočky, od 18.00 h – ŠŠttěěddrrýý  vveeččeerr  ppaanníí  HHůůlloovvéé – promítání kultovní
povídky I. Chauna 

2222..  1122.. 1177..0000 náměstí Přemysla Otakara II. – ŽŽiivvýý  BBeettlléémm – Borovanští betlémáři     
2222..  1122.. 1177..0000  aa  2200..0000 Koncertní síň O. Jeremiáše – DDPPSS  CCaarrmmiinnaa – J. J. Ryba – Česká mše

vánoční, K. Stecker – Koleda
2233..  1122.. 99..0000  ––  1133..0000 Dům U Beránka, Krajinská 35 – BBeerráánnkkoovvyy  VVáánnooccee – RRoozzjjíímmáánníí

– rozjímání s adventními zvyky – ukázky starých zvyků
2233..  1122.. 1166..0000 Jihočeské divadlo – VVáánnooččnníí  kkoonncceerrtt – J. J. Ryba – Česká mše vánoční:

Hej mistře, J. Pavlova: Missa Brevis 
2233..  1122.. 1166..3300 před katedrálou sv. Mikuláše – BBeettlléémmsskkéé  ssvvěěttlloo  
2255..  1122.. 1177..0000 DK Metropol, divadelní sál – VVáánnooččnníí  kkoonncceerrtt  DDPPSS  JJiittřřeennkkaa  
2266..  1122..  1155..3300 Husův sbor, Palackého náměstí – VVáánnooččnníí  kkoonncceerrtt – J. J. Ryba: Česká

mše vánoční – účinkuje Brass Collegium, Jihočeské pěvecké sdružení
a Komorní orchestr Collegium Musicum Budvicense 

2266..  1122.. 1166..0000 Jihočeské divadlo – VVáánnooččnníí  kkoonncceerrtt  – J. J. Ryba – Česká mše Vánoční:
Hej mistře, J. Pavlova: Missa Brevis 

2266..  1122.. 1199..0000 DK Metropol, divadelní sál – VVáánnooččnníí  kkoonncceerrtt  MMuussiiccaa  BBoohheemmiiccaa  PPrraahhaa
2277..  1122.. 1100..0000 Loutkohra Jihoč. divadla – OO  vveelliikkéé  řřeeppěě  aa  jjiinnéé  ppoohhááddkkyy  zzee  ŠŠppaallííččkkuu
2288..  1122.. 1100..0000 Loutkohra Jihočeského divadla – ČČeerrvveennáá  KKaarrkkuullkkaa  
2299..  1122.. 1100..0000 Loutkohra Jihočeského divadla – BByylloo  nneebbyylloo
3300..  1122.. 1100..0000 Loutkohra Jihočeského divadla – RRoonnjjaa,,  ddcceerraa  lloouuppeežžnnííkkaa
3300..  1122.. 1199..0000 Jihočeské divadlo – PPeerrffeecctt  ddaayyss – předsilvestrovské představení 
3311..  1122.. 1100..0000 Loutkohra Jihočeského divadla – KKaaššppáárreekk  vv  rroohhllííkkuu  22  
3311..  1122.. 1122..0000 náměstí Přemysla Otakara II. – PPoohhááddkkoovvéé  ppoolleeddnnee  uu  SSaammssoonnoovvyy

kkaaššnnyy  aanneebb  ppoo  ttřřeecchh  vvěěžžíícchh  kkoolleemm  kkaaššnnyy  
3311..  1122.. 1166..0000  aa  1199..3300 Jihočeské divadlo – KKyyttiiccee – silvestrovské představení 
11..    11.. 1177..0000 Koncertní síň O. Jeremiáše – NNoovvoorrooččnníí  kkoonncceerrtt – JJčč..  kkoommoorrnníí  ffiillhhaarrmmoonniiee
55..    11.. 1144..3300 Diecézní charita – TTřřííkkrráálloovváá  ssbbíírrkkaa  – slavnostní požehnání koled-

níkům Tříkrálové sbírky pod širým nebem na nám. Př. Otakara II. 
88..    11.. 1199..0000 DK Metropol, divadelní sál – TTřřííkkrráálloovvýý  kkoonncceerrtt – Filharmonie Brno

PPRRAAVVIIDDEELLNNÉÉ  AAKKCCEE
2288..  1111..  ––  1199.. 1122..  kkaažžddoouu  ssoobboottuu  oodd  1177..0000,,  1188..0000  aa  1199..0000  hh  – PPoozzvváánníí  ddoo  sseecceessee  aanneebb  aaddvveenntt  uu  HHaarrddttmmuutthhůů
– adventní obchůzky za doprovodu četníka-pochůzkáře; navštívíte 4 objekty s Vašimi oblíbenými historic- 
kými postavami s novými životními příběhy. Vstupenky nutno rezervovat předem na www.kultur-kontakt.cz,
tel.: 387 310 412
66..  1122..  ––  55..  11..  oodd  1100..0000  ddoo  2211..3300  hh  – BBrruusslleenníí  ppoodd  vváánnooččnníímm  ssttrroommeemm – na náměstí Přemysla Otakara II.,
zdarma pro veřejnost za finanční podpory města a společnosti ČEZ

s finanční podporou statutárního města České Budějovice
Změna programu vyhrazena, aktualizace na www.c-budejovice.cz, http://kultura.c-budejovice.cz.                  

Foto Jan Schinko jr.
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