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rok 2012 je již
minulostí a my
již druhým mě-
sícem vstupu-
jeme do nového
roku 2013. Do-
volte mi, prosím,
abych Vám (sice
až v měsíci úno-
ru) popřál vše
dobré, hodně
osobních i pracovních úspěchů
a především zdraví, které je pro
každého z nás tím největším darem,
i když si to často uvědomujeme až ve
chvíli, kdy se nám tohoto daru ne-
dostává. 

Ne vždy je možné vyhovět. Tuto
větu jsem si zopakoval ve chvíli, kdy
se na město České Budějovice
obrátili někteří starostové okolních
obcí se žádostí o uzavření smlouvy
pro společný školský obvod, aby tak
získali stoprocentní jistotu pro
umístění „svých dětí“ v jimi požado-
vaných konkrétních českobudějovic-
kých základních školách. Problém
ovšem vyvstal v požadavcích
okolních obcí. ZŠ Dukelská, Matice
školské a Grünwaldova jsou na
hranici své kapacity a z pohledu
budoucího vývoje, kdy nám již dnes
do základních škol začínají na-
stupovat silnější ročníky z mateři-
nek, v těchto základních školách
musíme primárně zajistit vzdělávání
pro naše českobudějovické děti.
Z tohoto důvodu bylo, je a také i bu-
de nereálné některé požadavky obcí
akceptovat a dohody uzavřít. S uve-
denými obcemi se nám ale podařilo
nalézt kompromisní řešení spočí-
vající v nabídce jiných základních
škol s dostatečně volnou kapacitou:
ZŠ Máj I a II, Nerudova nebo J. Š.
Baara. Dohody by měly být schvále-
ny zastupitelstvem města v měsíci
únoru. 

Pro každého z nás bude i letošní
rok 2013 rokem různých výzev.
A pokud hovořím o výzvách, nemys-
lím výzvy politických bojů a půtek,
přetahování se o to, kdo je větším
kápem a, lidově řečeno, „kdo dál
dočůrá...“ Myslím výzvy pracovní,
tedy výzvy smysluplné. 

Petr Podhola, 
náměstek primátora 

�  Podpora aktivit pro děti

�  Radniční inventura – 2012

�  Zaniklé hospody: Savoy

�  Kam za kulturou v únoru

Vážení
spoluobčané,

ROZPOČET MĚSTA SKONČIL V PLUSU  
Město České Budějovice hospodařilo

v loňském roce s úsporou v řádu mi-
liónů korun.

„Kromě toho jsme nevyčerpali asi
400 milionů korun, jejichž podstatnou
část tvoří neprofinancované investiční
akce,“ informuje předsedkyně finanč-
ního výboru zastupitelstva Petra Še-
bestíková s tím, že tyto prostředky byly
již dílem zapojeny na financování
letošního rozpočtu při jeho schválení
v loňském roce. Zbylá částka se do
městského rozpočtu zapojí v únoru.
Situaci částečně způsobila chybějící
prováděcí vyhláška k novele zákona
o veřejných zakázkách, která znamena-
la odklad veřejných výběrových řízení. 

„I tak jsme ale díky elektronickým
aukcím uspořili skoro dvacet procent
z původně odhadovaných nákladů.
V e-aukcích proto budeme pokračovat
i letos, soutěžit tímto způsobem bude-
me třeba konvektomaty a myčky pro
naše příspěvkové organizace,“ upřesňu-
je Šebestíková, podle které pomohou
k dalším úsporám i jiné osvědčené stra-

V ZÁŘÍ ZAMÍŘÍ DO ŠKOL PŘES TISÍC PRVŇÁČKŮ. Druhá polovina ledna patří tradičně zápisům do prvních tříd ve všech čtrnácti
základních školách, které zřizuje město České Budějovice. Letos do školních budov poprvé vkročilo více než dvanáct set
předškoláků. Jednou z nich byla také Evelynka Semrádová (na snímku), kterou jsme spolu s učitelkou Ivou Valentovou zastihli
během zápisu do třídy pro nadané žáky v ZŠ Máj II. Foto Petr Zikmund

tegie. Radnice například opět sdruží
zakázku na cenu elektřiny pro město,
jeho příspěvkové organizace a obchodní
společnosti stoprocentně vlastněné
městem.

„O deset milionů korun jsme v loň-
ském roce převýšili plán v kapitole

daňových příjmů. Počítali jsme totiž
s horším scénářem, než jaký doporu-
čovalo ministerstvo financí. Stejnou
strategii město zvolilo i při sestavování
rozpočtu na tento rok, kdy ještě nebyla
jasná výše DPH ani vyšší poplatek na
obnovitelné zdroje energie, který

znamená navýšení městských výdajů
o zhruba 1,7 milionů korun. Jsem ale
přesvědčena, že náš skeptický odhad
a úspory vzešlé z výběrových řízení
tyto vyšší náklady pokryjí,“ dodává
předsedkyně finančního výboru.

Ve městě se objeví
kontejnery na použitý textil

Dvacet dva modrých kontejnerů se
již brzy objeví na území Českých
Budějovic. Společnost ASA tak zahájí
pilotní projekt sběru použitého textilu
a spárované obuvi. 

„Odložení nepotřebných oděvů uvol-
ní místo ve skříni, napomůže šetřit
životní prostředí, umožní další využití
staršího oblečení a rovněž pomůže op-
ravdu potřebným lidem. Většina shro-
mážděných použitých oděvů a textilu
může i nadále plnit svoji původní fun-
kci. Zbylá část, která je již nevyužitel-
ná, se nastříhá na menší kusy a využi-
je jako pomůcka pro úklid nebo bude
opětovně použita v textilním průmys-
lu," říká člen rady města Ivo Moravec.

Kontejnery nejsou určeny pro od-
hození krejčovského odpadu, koberců,

matrací nebo špinavého, roztrhaného
a nadále nepoužitelného oblečení. 

„Z počátku počítáme s rozmístěním
modrých kontejnerů ve vybraných
místech vedle ostatních nádob na
separovaný odpad. Kontejnery budou
umístěny i ve všech třech budějo-
vických sběrných dvorech. Svoz se plá-
nuje jednou za tři týdny, můžeme ho
však upravit podle skutečného naplnění
kontejnerů," dodává náměstek primá-
tora Kamil Calta s tím, že celý systém
sběru a svozu textilu bude plně v režii
společnosti ASA a městský rozpočet
nezatíží ani korunou.

Mapky lokalit zařazených do pilot-
ního projektu najdete na radničním
webu www.c-budejovice.cz.

Číslo měsíce

54
návrhů přihlásili jejich autoři do
architektonické soutěže na PPaammááttnnííkk
lleettccůůmm, který vznikne na Senováž-
ném náměstí před poštou. Vítězný
návrh představíme v příštím čísle
radničních novin.

Jednadvacet veřejných sbírek se
v loňském roce uskutečnilo na území
města. Nejvyšší částku už tradičně vy-
nesla Tříkrálová sbírka, v jejíž pře-
nosných kasičkách skončilo 270 631 ko-
run. 

„Štědré pozornosti se těší i kasičky,
jejichž obsah půjde na výcvik slepeckých
psů. Lidé do nich loni vložili přesně 221
294 korun. Úspěšný byl i dětský stacio-
nář Bazalka, který veřejnost podpořila
částkou 119 473 korun,“ shrnuje primá-
tor Juraj Thoma. 

Celkem se ve veřejných sbírkách vy-
bralo 804 745 korun. 

„Potěšitelné a radostné je, že peněz
v těchto sbírkách stále přibývá. V roce
2011 bylo vybráno 777 136 korun, o rok
dříve 724 584 korun,“ vyčísluje primátor.

Lidé věnovali do
sbírek přes osm
set tisíc korun Radnice i v letošním roce

podpoří volnočasové aktivity
Až do 1. března je otevřen městský

dotační program na podporu organizací,
které zajišťují pravidelnou, kvalitní a roz-
manitou nabídku volnočasových aktivit
dětí a mládeže do osmnácti let. 

Program je členěn do tří skupin, ve
kterých lze získat příspěvek na celoroční
činnost, na jednorázové akce a na pu-
tovní, příměstské a jiné tábory. 

„Příspěvek na celoroční činnost je
určen jen pro nepodnikatelské subjekty,
u kterých se vyžaduje minimální spo-
luúčast ve výši deseti procent. Stejné pod-
mínky platí také pro příspěvek na jed-
norázové akce. Jiná situace je u pří-

spěvku na putovní, příměstské a jiné tá-
bory, o který se mohou ucházet nepod-
nikatelské i podnikatelské subjekty. Spo-
luúčast žadatelů zde činí dvacet procent
u nepodnikatelských a čtyřicet procent
u podnikatelských subjektů,“ vysvětluje
pravidla náměstek primátora Petr Pod-
hola s tím, že v loňském roce město díky

tomuto programu podpořilo celkem se-
dmdesát volnočasových aktivit.

Informace o všech dotačních pro-
gramech pro rok 2013 a plné znění jejich
schválených pravidel naleznou zájemci
na oficiálních internetových stránkách
města www.c-budejovice.cz v sekci Dota-
ce a granty.

Třetí rok práce má letos před sebou
radniční koalice, kterou ve volebním
období 2010 až 2014 tvoří zástupci hnutí
Občané pro Budějovice, České strany
sociálně demokratické a TOP 09. Ne-
dílnou a nejdůležitější součástí koaliční
smlouvy, jejíž celé znění najdete na
internetových stránkách www.c-bude-
jovice.cz, jsou programové priority,
kterých hodlá koalice do roku 2014
dosáhnout.

Stejně jako v loňském roce přináší-
me v následujícím přehledu výčet to-
ho nejdůležitějšího, co se současným
správcům našeho města podařilo
v druhém roce jejich práce pro České
Budějovice.

SSpprráávvaa  mměěssttaa,,  mmaaggiissttrráátt,,  
kkoommuunniikkaaccee  aa  zzaappoojjoovváánníí  vveeřřeejjnnoossttii
Radnice zapojila veřejnost do ppřříí--

pprraavvyy  ddůůlleežžiittýýcchh  ssttrraatteeggiicckkýýcchh  ddookkuu--
mmeennttůů – Strategického plánu 2014-2020,
Rozvojového plánu sociálních služeb
2013-2018, Strategie rozvoje kultury
nebo Koridoru MHD prostřednictvím
dotazníkových šetření, internetu, radnič-
ního zpravodaje, Facebooku, médií, in-
ternetu a také veřejných jednání.

Od srpna zveřejňujeme na radničním
webu tteerrmmíínnyy  ddůůlleežžiittýýcchh  vveeřřeejjnnýýcchh  pprroo--
jjeeddnnáánníí. Na stejném místě najdete vedle
přehledu nejvýznamnějších městských
investic také soukromé investorské zá-
měry na území města. 

V březnu se konalo první zasedání

nově zřízeného ssttuuddeennttsskkééhhoo  ppaarrllaammeenn--
ttuu, v dubnu se poprvé sešli členové ssee--
nniioorrsskkééhhoo  sseennááttuu.

Spustili jsme internetový ppřřeehhlleedd
mmaaggiissttrrááttnníícchh  sslluužžeebb  BBlluuddnnýý  kkáámmeenn, který
na jednom místě shromažďuje informace
pro úřední úkony – návody, formuláře,
kontakty i odkazy na elektronické rezer-
vace na přepážky.

Patříme mezi průkopníky přímé kkoo--
mmuunniikkaaccee  mmeezzii  rraaddnniiccíí  aa  oobbččaanneemm  nnaa  ssoo--
cciiáállnníícchh  ssííttíícchh. Profil na Facebooku si ob-
líbily již více než čtyři tisíce lidí.

V činnosti pokračovalo ššeesstt  mmííssttnníícchh
ččáássttíí  úúzzeemmnníí  kkoommiissee. Na radničním webu
má vlastní sekci, kde jsou zveřejňovány
zápisy z jejich jednání. 

Pokračování na str. 2

Radniční inventura za rok 2012
Jak vedení města plnilo stanovené 

cíle v druhé čtvrtině své vlády?
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Radniční inventura za rok 2012
Jak vedení města plnilo stanovené cíle v druhé čtvrtině své vlády?

Pokračování ze str. 1
EEkkoonnoommiikkaa  aa  mmaajjeetteekk  mměěssttaa
Město si nevzalo žžááddnnéé  nnoovvéé  úúvvěěrryy,

naopak se podařilo přeúvěrovat některé
staré na výhodnější sazby a ušetřit tak
městu peníze na úrocích. Například díky
předčasnému splacení starého úvěru za
rekonstrukci čistírny odpadních vod rad-
nice ušetří milion korun ročně.

Představenstva v teplárně a doprav-
ním podniku jsou ppllnněě  pprrooffeessiioonnaalliizzoovváá--
nnaa, politické nominace se týkají pouze
dozorčích rad, do kterých zástupce města
jakožto vlastníka potvrzuje rada města.

Soutěž na ddooddáávvkkuu  eelleekkttrriicckkéé  eenneerrggiiee
pro město a jeho příspěvkové organizace
a také dopravní podnik přinesla výraznou
úsporu ve výši 12,3%, tj. více než 3 mi-
liony Kč.

Pro magistrátní Odbor sportovních
zařízení byl jako vhodnější forma zvolen
model příspěvkové organizace, již zastu-
pitelstvo pod názvem SSpprráávvaa  ssppoorrttoovvnníícchh
zzaařříízzeenníí  mměěssttaa  ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee  zřídilo
k 1. 1. 2013. Kromě efektivnější správy
městského majetku očekává koalice od
tohoto kroku vyšší úroveň služeb po-
skytovaných veřejnosti.

Město vvyyppoovvěědděělloo  ssmmlloouuvvuu  ss JJiihhooččeess--
kkoouu  ppaarrkkoovvaaccíí, s.r.o., a správu parkovací-
ho systému svěřilo dopravnímu podniku.
Ten za službu inkasuje výrazně nižší od-
měnu, která navíc zůstává městské spo-
lečnosti. 

Radnice po 17 letech vysoutěžila nnoovvéé
ppoojjiiššttěěnníí mměěssttsskkééhhoo  mmaajjeettkkuu. Roční
pojistné se při zachování stejně vysoké
úrovně pojištění snížilo z 3,4 na 2,05 mi-
lionu korun ročně.

Město čerpá ddoottaaccee  ppoouuzzee  nnaa  ddoopprraavvnníí
iinnvveessttiiccee a úpravy veřejných prostranství
nebo rekonstrukce svých budov, tedy
například na zateplování a rekonstrukce
škol nebo domů pro seniory. Vzhledem ke
končícímu rozpočtovému dotačnímu
období EU spíše dočerpává již schválené
dotace, bohužel často v nižší výši, než
bylo předpokládáno při schvalování žá-
dosti o čerpání evropských dotací.

IInnvveessttiiccee  aa  vveeřřeejjnnéé  zzaakkáázzkkyy
V červenci vstoupil v platnost nový

zákon o veřejných zakázkách, který
zzppřřííssnniill  ppooddmmíínnkkyy  pprroo  zzaaddáávváánníí  zzaakkáázzeekk.
Mimo jiné zakázal takzvané „losovačky“,
které však současné vedení města, zvo-
lené v roce 2010, nikdy nepoužilo. 

Nový zákon s sebou nese i větší ad-
ministrativní zátěž, město se však při-
pravilo a v předstihu přijalo směrnici
o zadávání veřejných zakázek přiz-
působenou novému zákonu, která mu
přechod na nový režim usnadnila. 

Rozdíl mezi předpokládanou a ko-
nečnou hodnotou veřejných zakázek,
tedy rreeáállnnáá  úússppoorraa činí díky novému
systému zadávání vvííccee  nneežž  6633  mmiilliioonnůů
kkoorruunn!

Zastupitelstvo schválilo střednědobý
rozpočtový výhled a též ssttřřeeddnněěddoobbýý  pplláánn
iinnvveessttiicc  pprroo  rrookkyy  22001133  --  22001155, který v da-
ných letech počítá s investicemi v cel-
kové výši cca 1,5 mld. Kč.

DDoopprraavvaa
Pro osobní automobilovou dopravu do

2,5 t byl zznnoovvuu  zzpprroovvoozznněěnn  MMooddrrýý  mmoosstt.
Ředitelství silnic a dálnic bohužel opět

odložilo výstavbu již připraveného úseku
dálnice D3 Borek – Úsilné, jež měla začít
na podzim. Důvodem odložení byly prů-
tahy s výběrovým řízením na zhotovi-
tele. Stavbu snad ŘSD zahájí v roce 2013.

Před dubnovým uzavřením viaduktu
byl otevřen zcela nnoovvýý  úússeekk  zzaannááddrraažžnníí
kkoommuunniikkaaccee mezi Pekárenskou a Rudol-
fovskou ulicí, která navázala na úsek Ru-
dolfovská – Vrbenská postavený už v ro-
ce 2011. Projektová příprava na dokon-
čení 2. etapy a zahájení výstavby 4. etapy
zanádražní komunikace, jejímž investo-
rem je Jihočeský kraj, natolik pokročila,
že budou zahájeny pravděpodobně
v průběhu roku 2013. Podařilo se vykou-
pit poslední garáže v Husově kolonii po-
třebné pro výstavbu 1. etapy zanádražní
komunikace, jejíž stavba by mohla začít
v roce 2014.

Město se rovněž připravuje na vý-
stavbu takzvané SSeevveerrnníí  ssppoojjkkyy, již Ře-
ditelství silnic a dálnic plánuje postavit
v letech 2017 - 2019. Radnice chce podob-
ně jako u zanádražní komunikace pomoci
s výkupem pozemků.

Pokračovaly přípravy na spojnici MMii--
llaaddyy  HHoorráákkoovvéé  --  SSttrraakkoonniicckkáá.

Radnice začala projednávat výkupy
pozemků pro novou ssppoojjnniiccii  mmeezzii  SSuu--
cchhýýmm  VVrrbbnnýýmm  aa  HHlliinnsskkeemm, která by
nahradila stávající nevyhovující komuni-
kaci přezdívanou „krček“. Zahájení vý-
stavby se předpokládá v roce 2014.

V květnu a červnu byl veřejně pro-
jednán a představen projekt KKoorriiddoorruu
MMHHDD, který řízením dopravy, preferenč-
ními pruhy pro MHD a změnou organi-
zace dopravy v oblasti ulice Na Sadech
a ulic navazujících zlepší průjezdnost
centra pro MHD a pro tu část osobní au-
tomobilové dopravy, která nevyužívá
centrum města pro tranzit. V průběhu
roku 2012 se začalo pracovat na do-
kumentaci pro územní a stavební řízení
jednotlivých částí projektu. 

V rámci rekonstrukce Lidické třídy
byl zřízen časově omezený pprreeffeerreennččnníí
pprruuhh  pprroo  MMHHDD, díky kterému se ranní
dopravní situace v této lokalitě výrazně
zlepšila.

NNoovvýýcchh  ppřřííssttřřeešškkůů se dočkali uži-
vatelé MHD na zastávkách Samson na
Lidické třídě, Autocamping na Litvíno-
vické, Pod Lékárnou na Dobrovodské
a Skuherského.

V rámci rekonstrukce ulice E. Ro-
šického a výstavby zanádražní komuni-
kace vybudovalo město nnoovvéé  ccyykklloosstteezzkkyy
podél těchto komunikací, vznikla nová
cyklostezka spojující NNeemmaanniiccee  aa  BBoorreekk.
Současně byly zahájeny přípravy na
vybudování cyklostezky ssppoojjuujjííccíí  ssííddlliiššttěě
VVllttaavvaa  ss oobbcchhooddnníímm  cceennttrreemm  SSccoonnttoo
a zbytkem komerční zóny podél Strako-
nické. Připravuje se též cyklostezka ppoo
pprraavvéémm  bbřřeehhuu  VVllttaavvyy na Hlubokou, nnaa
VVččeellnnoouu a podél Malše ddoo  RRoouuddnnééhhoo..

Jsou vytipovány lokality pro parkování
v systému Park&Ride, na ppaarrkkoovvaaccíí  ddůůmm
u vazební věznice probíhá řízení o změně
územního rozhodnutí. Na Máji vzniklo
v uplynulých dvou letech celkem 444466
nnoovvýýcchh  ppaarrkkoovvaaccíícchh  mmíísstt.

V průběhu roku 2012 byly odvedeny
hlavní práce na mmooddeerrnniizzaaccii  žžeelleezznniiccee
v Českých Budějovicích, jejímž investo-
rem je Správa železniční dopravní cesty,
a to v souladu se stanoveným harmono-
gramem. Město přípravu na dopravní
omezení se stavbou související zvládlo
včas. Letos budou od března do května
probíhat ještě poslední stavební úpravy
na viaduktech na Pražské a Rudolfovské
třídě, město využije zavřeného viaduktu
k rekonstrukci křižovatky Rudolfovská –
Nádražní.

ÚÚzzeemmnníí  rroozzvvoojj
Magistrát pracoval na aktualizacích

a dílčích zzmměěnnáácchh  úúzzeemmnnííhhoo  pplláánnuu  pprroo
ddoopprraavvnníí  ppoottřřeebbyy (Severní spojka, pod-
jezd pod nádražím), resp. na podnět vlast-
níků pozemků. Všechny změny a práce
na změnách zveřejňujeme na webu města
v samostatné sekci ÚÚzzeemmnníí  pplláánn.

Město se rozhodlo vypisovat na
všechny významné veřejné stavby a re-
konstrukce významných veřejných pro-
stranství otevřené anonymní aarrcchhiitteekk--
ttoonniicckkéé  ssoouuttěěžžee, ve kterých mají rozho-
dující slovo poroty nezávislé na poli-
tických tlacích. V květnu byla uzavřena
soutěž na nový ppaarrkk  vvee  ČČttyyřřeecchh  DDvvoorreecchh.
Sešlo se celkem 25 návrhů, vítězný
projekt bude realizován letos.

V září rada města vyhlásila soutěž
o návrh nového CCeennttrraa  hhaalloovvýýcchh  ssppoorrttůů
(51 návrhů), v listopadu následovala ar-
chitektonická soutěž na ppaammááttnnííkk  ččeesskkoo--
sslloovveennsskkýýcchh  lleettccůů bojujícím ve druhé
světové válce (54 návrhů), který bude stát
na Senovážném náměstí nedaleko pošty.

V současné době je vyhlášena ideová
urbanistická a architektonická soutěž na
ppaarrkk  HHáájjeeččeekk se zaměřením na vybu-
dování nového multifunkčního kultur-
ního areálu na místě stávajícího letního
kina. V parku byla prozatím rekonstru-
ována stará kašna včetně sousoší.

SSoocciiáállnníí  vvěěccii  aa  bbyyttoovváá  ppoolliittiikkaa
Radnice důsledně kladla důraz na

poskytování ssoocciiáállnníícchh  ddáávveekk  ffoorrmmoouu
nneeppeenněěžžnnííhhoo  ppllnněěnníí, tedy například pou-
kázkami na nákup potravin. V souvislosti
s novelou zákona došlo k výplatě so-
ciálních dávek na úřady práce.

Městské základní školy úússppěěššnněě  bboo--
jjuujjíí  ssee  zzáášškkoollááccttvvíímm. Celkový počet ne-
omluvených hodin ve školním roce 2011/
2012 klesl oproti předchozímu školnímu
roku na polovinu. Naopak se zvýšilo po-
stihování zákonných zástupců. 

Od ledna přešla takzvaná vveeřřeejjnnáá
sslluužžbbaa  pod úřad práce a stala se po-
vinnou pro uchazeče o zaměstnání evi-
dované déle než dvě měsíce, jinak jim
mohly být odebrány dávky. Ústavní soud
však v listopadu povinnou veřejnou
službu zrušil a neexistující motivace
vedla k prudkému poklesu zájmu o ve-
řejně prospěšné práce. Namísto 30 až 40
lidí měsíčně ji pro město na konci roku
vykonával již jen jediný člověk. 

V červenci zahájilo provoz ssppeecciiaallii--
zzoovvaannéé  zzaařříízzeenníí  pprroo  nneemmooccnnéé  AAllzzhheeiimmee--
rroovvoouu  cchhoorroobboouu v ulici Na Zlaté stoce
s kapacitou 20 lůžek. Uskutečnila se
rozsáhlá rekonstrukce DPS Hvízdal,
připravuje se rozšíření kapacity Domova
pro seniory Máj. 

Radnice 500 tisíci korun podpořila
tteerréénnnníí  hhoossppiiccoovvoouu  ppééččii, v roce 2013 bu-
de příslušný grantový program navýšen
na 900 tisíc korun.

Město věnovalo 10 000 korun na
zřízení prvního bbaabbyybbooxxuu v Českých Bu-
dějovicích, který funguje v areálu Zdra-
votnické záchranné služby Jihočeského
kraje.

ŽŽiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  aa  vveeřřeejjnnýý  ppoořřááddeekk
Na oocchhrraanněě  zzeelleennýýcchh  úúzzeemmíí se nic

nemění, dochází k jejich postupné re-
generaci.

Jako novinku ke zlepšení stavu ve-
řejné zeleně se město dohodlo s Ředi-
telstvím silnic a dálnic na převzetí ppééččee
oo  kkrruuhhoovvéé  oobbjjeezzddyy na příjezdech do
města, aby zlepšilo jejich vizáž a tak
i vlastní vizitku pro přijíždějící návštěv-
níky.

Úspěšná webová služba HHllááššeenníí  zzáá--
vvaadd  je od dubna rozšířena o aapplliikkaaccii  DDeejj
TTiipp pro tzv. chytré telefony, která
umožňuje nepořádek vyfotit a odeslat
informaci včetně automatických údajů
o umístění radnici. Dodavatelská firma
Gefos ji Českým Budějovicím jako prv-
nímu a jedinému českému městu nabídla
zdarma, neboť se jedná o pilotní projekt.

V listopadu město zkušebně rozšířilo
v centru, na Jiráskově nábřeží a na sí-
dlišti Vltava celkem 37 ssppeecciiáállnníícchh  kkooššůů
ssee  ssááččkkyy  nnaa  ppssíí  eexxkkrreemmeennttyy. Po vyhod-
nocení zkušebního provozu radnice roz-
hodne, zda se osvědčily a zda je rozšíří, či
nikoliv.

Město začalo ppřřiipprraavvoovvaatt  „„ppssíí  vvyy--
hhlláášškkuu““, která má mimo jiné ošetřit volný
pohyb psů na veřejných prostranstvích.
Byla podrobena veřejné diskusi, kdy lidé
mohli zasílat své připomínky. Zastupitel-
stvo schválí konečnou podobu vyhlášky
v roce 2013.

V květnu byly otevřeny nnoovvéé  vveeřřeejjnnéé
ttooaalleettyy u parkoviště na Sokolském os-
trově. Stávající WC v Krajinské ulici a ve
Spolkovém a kulturním domě Slavie
prošly zásadní rekonstrukcí.

V Rožnově a Českém Vrbném byl
zkušebně zaveden ssvvoozz  bbiiooooddppaadduu,
v letošním roce se počítá s rozšířením
služby i do Suchého Vrbného, Nema-

nice a části Čtyř Dvorů.

ŠŠkkoollssttvvíí
Došlo k rroozzššíířřeenníí  kkaappaacciittyy  MMŠŠ  KK..  ŠŠttěě--

cchhaa kontejnerovou přístavbou o 50 míst.
Celková kapacita městských mateřských
škol je již 3034 míst. Připravuje se nová
mateřinka v Kubatově ulici s 65 místy,
která by měla zahájit provoz letos.

Nový dotační program na ppooddppoorruu
aa  rroozzvvoojj  ppééččee  oo  dděěttii  ddoo  66  lleett, poprvé
zavedený pro rok 2012 a podpořený 500
tisíci Kč, byl úspěšný, město ho proto pro
rok 2013 posílilo na 1 mil. Kč.

Díky spolupráci města a soukromého
sektoru vznikla v Háječku ppooddnniikkoovváá
mmaatteeřřsskkáá  šškkoollaa.

Ministerstvo financí zrušilo příspěvek
prvňáčkům ve výši 800 Kč na nákup
školních pomůcek. Město se rozhodlo
českobudějovickým prvňáčkům tento
příspěvek částečně kompenzovat a každá
rodina dostala 600 Kč. Celkový náklad
pro 1040 prvňáčků ve školním roce
2012/2013 byl 624 tisíce korun.

Investice ddoo  mmooddeerrnniizzaaccee  aa  oopprraavv
šškkoollsskkýýcchh  zzaařříízzeenníí, které probíhaly přes
léto, dosáhla 70 milionů korun. ZŠ
Grünwaldova např. dostala novou ná-
stavbu, MŠ J. Opletala spojovací koridor,
byly zatepleny objekty ZŠ a MŠ Rožnov.

SSppoorrtt  aa  ooddppooččiinneekk
Díky modernizaci VVooddáácckkééhhoo  aarreeáálluu

LLííddyy  PPoolleessnnéé se místo opět stává dějištěm
řady sportovních a kulturních aktivit
a slouží jako oblíbená zastávka pro bru-
slaře a cyklisty na cyklostezce do Hlu-
boké nad Vltavou. Připravuje se vodác-
ké kotviště U Valchy nedaleko Sportovní
haly.

Město vyhlásilo architektonickou
soutěž na CCeennttrruumm  hhaalloovvýýcchh  ssppoorrttůů,
které má s větší kapacitou a širší na-
bídkou v modernějším provedení na-
hradit stávající Sportovní halu.

Součástí připravovaného parku ve
Čtyřech Dvorech bude zcela nnoovvýý  sskkaa--
tteeppaarrkk. Město již požádalo o územní
rozhodnutí, realizace se předpokládá
v letošním roce.

Město vybudovalo nnoovvéé  bbeezzbbaarriiéérroovvéé
hhřřiiššttěě  vvee  SSttrroommoovvccee, na kterém si vedle
sebe mohou hrát zcela zdravé i postižené
děti. Pro ty obsahuje speciální herní prv-
ky, jež rozvíjejí jejich pohybový aparát.

Snižování státního ppřřííssppěěvvkkuu  nnaa
ppllaavváánníí  žžáákkůů  v rámci školní výuky za-
čalo kompenzovat město, na každého
malého plavce přispívá 250 Kč.

KKuullttuurraa  aa  cceessttoovvnníí  rruucchh
Bylo obnovenou promítání v LLeettnníímm

kkiinněě  HHáájjeeččeekk. Město vyhlásilo ideovou
soutěž, jež má navrhnout, jakým způ-
sobem celý prostor Háječku pojmout, oži-
vit a využít pro kulturu.

Nezávislí umělci uspořádali s pod-
porou města čtyřdílný festivalový ccyykklluuss
MMěěssttoo  oožžiijjee, jehož cílem bylo v různých
ročních obdobích na různých místech ne-

jen oživit veřejný prostor, ale také
objevit a zviditelnit jeho kulturně-
občanský potenciál.

AAddvveennttnníí  ttrrhhyy již dokáží konkurovat
trhům známým například z partner-
ských měst a stávají se zajímavým pro-
duktem pro návštěvníky z jižních Čech
a pohraničí.

Jihočeská univerzita ve spolupráci
s městem v říjnu zopakovala týdenní
festival nazvaný OOrriieennttaakkččnníí  eexxpprreessss,
sloužící k uvítání studentů prvních
ročníků a aspirující stát se podzimní
protiváhou jarního středoškolského Bu-
dějovického majálesu.

Uskutečnil se druhý ročník festivalu
VVllttaavvaa  OOppeenn zahajující lodní sezonu na
Vltavě.

Město se podílelo nnaa  oopprraavvěě  oobbvvoo--
ddoovvéé  zzddii  BBiisskkuuppsskkéé  zzaahhrraaddyy na nábřeží
slepého ramene Malše. Zastupitelé rov-
něž odsouhlasili mmiimmoořřááddnnýý  ppřřííssppěěvveekk
nnaa  rreekkoonnssttrruukkccii  kkaatteeddrráállyy sv. Mikuláše. 

Agentura CzechTourism v létě pro-
vedla anonymní hodnocení kvality
služeb poskytovaných českými turistic-
kými informačními centry. Radniční
"íčko" obstálo na výbornou, když ob-
drželo maximum možných bodů.

BBeezzppeeččnnoosstt  oobbččaannůů  
aa  mměěssttsskkáá  ppoolliicciiee
O letních prázdninách město ppoossíílliilloo

hhllííddkkyy  nnaa  ssííddlliiššttii  MMáájj. Strážníci též
prováděli kontrolu zajištění vchodových
dveří u bytových domů, aby do nich
neměli přístup nepovolaní.

V rámci projektu Prevence krimi-
nality nechalo město vypracovat bbrroo--
žžuurrkkuu  SSeenniioořřii,,  nneeddeejjttee  ssee!!, která upo-
zorňuje starší občany na různá nebez-
pečí a rizika, jak se jich vyvarovat a kam
se obrátit o pomoc či radu.

Součástí preventivních aktivit měst-
ské policie byly i v roce 2012 pprreevveenn--
ttiivvnníí  bbeesseeddyy především na základních,
ale i mateřských školách a také v do-
movech pro seniory nebo například ve
spolupráci s TJ Orel.

GGrraannttyy
Došlo ke zzmměěnněě  ddoottaaččnnííhhoo  kkaalleenn--

ddáářřee, v některých oblastech byly zo-
hledněny potřeby žadatelů a dotace ra-
da města vypsala již v listopadu, aby
mohly být čerpány co nejdříve v roce
2013.

Dotační program na ppooddppoorruu  vvoollnnoo--
ččaassoovvýýcchh  aakkttiivviitt byl pro rok 2013
rozšířen o opatření na podporu putov-
ních, příměstských a jiných táborů.
Rozšíření se dočkalo i grantové schéma
na podporu sportu, kde přibyla dvě
nová opatření – příspěvek na podporu
mládežnických preferovaných klubů
a příspěvek na rozvoj výkonnostních
mládežnických sportovních klubů. 

Sportovní komise dostala za úkol
zpracovat nnoovvoouu  kkoonncceeppccii  ppooddppoorryy
ssppoorrttuu  z rozpočtu města, a to včetně
profesionálního.

PREMIÉRU BUDĚJOVICKÉHO PŮLMARATONU OZDOBIL SKVĚLÝ VÝKON VÍTĚZE. Nabídku kulturních a společenských akcí
rozšířil velmi úspěšný první ročník Budějovického půlmaratonu, jehož se zúčastnilo 1400 běžců od amatérů až po špičkové
zahraniční profesionály. Daniel Chebii z Keni zaběhl čas 59:49, což je třetí nejrychlejší čas na českém území všech dob
a celosvětově dvacátý nejlepší v roce 2012. Mezi ženami kralovala Tadelech Bekele z Etiopie (na snímku vpravo). Letos se poběží
v sobotu 8. června.



NOVINY ČČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Dnešní otázka zní: 
Jak se jmenovala hradební bašta, která stála na půdorysu dnešního bloku Savoye? 

Odpovědi zasílejte do 15. února na adresu Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 
nebo e-mailem na adresu posta@c-budejovice.cz. Odpovědi můžete také telefonovat na číslo 386 803 003. 

Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „Zaniklé hospody Českých Budějovic“ s jeho vlastnoručním podpisem.

Správná odpověď na otázku z prosincového vydání zní: JJaann  ŽŽiižžkkaa  zz  TTrrooccnnoovvaa  bbyyll  zzeemmaann..

VVýýhheerrcceemm  ssee  ssttaall  JJaann  ŘŘiihhoouutt  zz  MMiirrkkoovviicc..  BBllaahhooppřřeejjeemmee!!

Na západním rohu Divadelní ulice
a Zátkova nábřeží býval hostinec
U Wendlerů s letní restaurací a hi-
storickou hradební baštou a objekty
Velkého pivovaru. Oba komplexy byly
zbořeny včetně hradeb před první svě-
tovou válkou a po válce v letech 1927
až 1930 byl v těch místech postaven
blok domů, kde v prvním domě na
rohu Divadelní byla zařízena kavárna
Savoy. Elegantní kavárna moderního
interiéru ve stylu art deco se polohou
a osazenstvem mohla s trochou nad-
sázky rovnat kavárně Slávie v Pra-
ze proti Národnímu divadlu. Mohla

a srovnávala až do let po roce 1990. 
Do Savoye chodili herci a kumštýři

Jihočeského divadla. Karel Roden st.,
Jiří Císler a celá řada dalších. Něko-
likrát se zastavil Miloš Kopecký, když
jel na chalupu (Červený mlýn) u Křem-
že. Památné je jeho hodnocení poží-
vání alkoholu: „Alkohol v malých dáv-
kách je neškodný v jakémkoliv množ-
ství.“ Poté pokračoval v cestě na cha-
lupu. František Rada uvádí, že v Jiho-
českém divadle účinkovali v roce 1928
mladí pražští umělci Voskovec a We-
rich. Není ale doloženo, že by se po před-
stavení zastavili v Savoyi. Savoy se teh-
dy jen tak tak dostavěla, vyloučeno to
však není. Nejbližší kavárny v okolí

v tom roce byly kavárna Café Central
a podnik U Amonů (Malý pivovar).
Z hospod U kapra a U Štropů, nepočí-
taje Německý dům (Armáďák), který
měl výrazně německou klientelu. 

Zajímavá je okolnost z novější
doby, kdy Německý dům přestal být
po roce 1945 německým (nazýval se
Slovanský dům, hovorově Staliňák), ve
kterém bydlela rodina Císlerů, při-
čemž houslista a herec Jiří Císler
nechodil po představení do restaurace
ve Staliňáku či Armáďáku, kterou vedl
jeho otec, ale podle pamětníků do
Savoye. To se může vysvětlit tím, že

„doma“ by měl táta přehled, co Jiřík
dělá (pije). V tom čase Jiří Císler jako
herec exceloval ve hře Skandál v ob-
razárně. 

Kavárna Savoy se stala budějovic-
kým pojmem. Neměla v noblese kon-
kurenci (Hašek ještě nebyl, Split měl
jiný zvuk, Metropol byl na předměstí,
Imperiál sídlil v suterénu a Grand u ná-
draží byl jaksi cestovní). Snad jedině
Café Central ve Včele, ale tento podnik
byl v patře a František Valeš ze Širo-
ké ulice vždy připomínal, jak těžce se
z Centralu šlo dolů po dlouhých
schodech. Někdy snad ani nešlo, bu-
jarý host se prostě najednou ocitl na
ulici (dnes Karla IV.). Do Savoye též

zašli hokejisté Slavoje a fotbalisté
Slavoje ze Střeleckého ostrova v rám-
ci mantinelů životosprávy. 

Oblíbenými kavárníky Savoye byli
Bohumil Klabačka v období první re-
publiky a Karel Dejmek po roce 1945.
Kavárna si udržela glanc i po roce
1948. Jen v roce 1949 málem zanikla.
Noviny Svobodné slovo ze dne 8. čer-
vence 1949 uveřejnily článek „Z ka-
várny kancelář. V bývalé kavárně Sa-
voy v Českých Budějovicích se zřizuje
konstrukční kancelář Stavoprojektu.
Na místo kavárenských stolků byly
sem postaveny rýsovací stojany. Velká

kavárenská okna zajistí bohaté osvět-
lení pro práci rýsovačů. Jistě je pro nás
důležitější stavební rozvoj než kavá-
renské plyše.“ Ale Svobodné slovo ne-
odhadlo situaci (podbízelo se), proto-
že projektanti Stavoprojektu se ze Sa-
voye museli zase vystěhovat. V roce
1951 byla Savoy znovu otevřena, jen
pod názvem Bajkal. Odstranil se také
neon znázorňující taneční dvojici.
Městský výbor KSČ to zdůvodnil tím,
že taneční dvojice představuje bur-
žoazní mládež ploužící se po parketu.
V Bajkalu se ovšem mládež ploužit
mohla. V 60. letech byl nepatřičný
neon Bajkal odmontován a opět se roz-
svítila SAVOY. 

Připravují Odbor územního plánování, Útvar hlavního architekta, Milan Binder a Jan Schinko.

Nový místopisný seriál představí zaniklé hospody,
říká náměstkyně primátora Ivana Popelová

UUžž  ddeessááttýýmm  rroo--
kkeemm  pprraavviiddeellnněě  nnaa
ssttrráánnkkáácchh  rraaddnniičč--
nníícchh  nnoovviinn  vvyycchháá--
zzeejjíí  ppřřííssppěěvvkkyy  ppáá--
nnůů  MMiillaannaa  BBiinnddee--
rraa  aa  JJaannaa  SScchhiinnkkaa,,
kktteerréé  ppřřiipprraavvuujjíí
vvee  ssppoolluupprrááccii  ss  pprraa--
ccoovvnnííkkyy  ooddbboorruu
úúzzeemmnnííhhoo  pplláánnoo--
vváánníí  aa  úúttvvaarruu  hhllaavvnnííhhoo  aarrcchhiitteekkttaa..
VVžžddyy  ssee  ttýýkkaajjíí  hhiissttoorriiee  nnaaššeehhoo  mměěssttaa
aa  uu  ččtteennáářřůů  ssee  ttěěššíí  vveellkkéé  oobblliibběě..  CChhyy--
ssttááttee  pprroo  lleettooššnníí  rrookk  nněějjaakkéé  nnoovviinnkkyy??

„Ano. V roce 2013 opouštějí autoři
českobudějovické ulice a budou se vě-
novat zaniklým hospodám. Na přelomu

roku 2011/12 byla v radniční síni
výstava se stejným názvem, která ná-
vštěvností a příznivými ohlasy doslova
ohromila. I to bylo pravděpodobně dů-
vodem pro sepsání knihy Zaniklé
hospody Českých Budějovic. Příspěvky
v radničních novinách budou v základu
vycházet z této knihy, ale autoři se více
zaměří na život hospodský jako takový,
na příběhy hospod a jejich nájemců
a další nově objevené zajímavosti. I ten-
tokrát najdou čtenáři u každého článku
soutěžní otázku a za zaslání správné
odpovědi postoupí do slosování o knihu
Milana Bindera.“

MMůůžžeettee  jjeeššttěě  ssttrruuččnněě  sshhrrnnoouutt
aa  ppřřiippoommeennoouutt  oobbssaahh  ppřřííssppěěvvkkůů  vv  jjeedd--
nnoottlliivvýýcchh  lleetteecchh??

„Od roku 2004 vycházel seriál Když
století městem proletí, což bylo nahléd-
nutí do města v odstupu přibližně
stovky uplynulých let, od roku 2006 šlo
pak o Zmizelé České Budějovice, kdy se
autoři věnovali objektům, které
nenávratně zmizely, a místům, kde
stávaly, a od roku 2008 pravidelně vy-
cházely příběhy Ulicemi města. A pro-
tože Budějovičáci jsou skutečně velcí
patrioti, každý měsíc dostaneme
spoustu odpovědí na soutěžní otázku.
Vítěze zveme na radnici a za odměnu
dostanou pěknou knihu a drobné
propagační předměty města. Celkem už
bylo takto vylosováno více než sto
výherců a i těm dalším přeji hodně
štěstí.“

ZANIKLÉ HOSPODY – SAVOYZANIKLÉ HOSPODY – SAVOY

Symbolem nového adventu 
se vedle jednotných stánků stal 

Foto Martin Volný

Symbolem nového adventu 
se vedle jednotných stánků stal 

Foto Martin Volný

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

ČEVAK a. s.
Severní 8/2264, 370 10  České Budějovice
IČ: 60849657 • DIČ: CZ60849657
hlášení poruch 800 120 112 • zákaznická linka 844 844 870
e-mail: info@cevak.cz • www.cevak.cz

Naše voda  Náš život.

Ještě asi pět procent domů v České republice má olověné vnitřní rozvody
vody. Olovo, které se z nich do pitné vody uvolňuje, je přitom nebezpečné
především pro děti a jejich vyvíjející se nervový systém. Předejít tomu lze
výměnou nevyhovujících rozvodů za nové. Ministerstvo pro místní rozvoj
proto vyhlásilo „Podpůrný program na odstranění olověných rozvodů pitné
vody v nemovitostech (stavbách pro bydlení)“. Potřebné informace najdete
na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz.
Maximální výše dotace je 20 tis. Kč na jednu bytovou jednotku. Lhůta pro
doručení žádosti je 15. února 2013.

SEZNAMTE SE…
Centrum sociálních služeb Staroměstská Č. Budějovice, p. o.

Centrum sociálních služeb Staro-
městská, příspěvková organizace sta-
tutárního města České Budějovice, je
registrovaným poskytovatelem čtyř
kategorií sociálních služeb. 

DDoommoovv  pprroo  sseenniioorryy poskytuje po-
bytové služby pro seniory s trvalým po-
bytem v Českých Budějovicích, kteří
mají sníženou soběstačnost a potřebují
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Minimální věková hranice pro přijetí
zájemce do domova je 65 let. Posláním
domova je zabezpečit uživatelům co
největší psychickou, sociální a fyzickou
pohodu a podporovat jejich schopnosti
samostatného života. Kapacita domova
pro seniory je 143 míst. 

OOddlleehhččoovvaaccíí  sslluužžbbyy jsou určené pro
seniory s trvalým pobytem v Českých
Budějovicích, kteří mají sníženou sobě-
stačnost a o které se jinak pečuje v jejich
přirozeném prostředí. Smyslem odleh-
čovacích služeb je poskytnout pečujícím
osobám nezbytný odpočinek pro regene-
raci jejich sil a k vyřízení nezbytných
záležitostí tak, aby mohli co nejdéle za-
jišťovat svým seniorům potřebnou péči
v jejich domácím prostředí. Kapacita od-
lehčovacích služeb jsou 2 lůžka. 

PPeeččoovvaatteellsskkoouu  sslluužžbbuu poskytuje CSS
pro obyvatele DPS Nerudova a také pro
seniory z blízkého okolí. Pečovatelská
služba usiluje o zabezpečení co největší
pohody seniorů v jejich domácím pro-

středí. Kapacita této sociální služby je
170 klientů. 

SSoocciiáállnněě  aakkttiivviizzaaččnníí  sslluužžbbaa je ur-
čená pro osamělé seniory nebo seniory
ohrožené sociální izolací. Posláním
služby je umožnit seniorům kontakt se
společenským prostředím prostřednic-
tvím zájmových, vzdělávacích a volno-
časových aktivit a poskytovat sociálně
terapeutické činnosti, které vedou k roz-
voji nebo udržení jejich osobních schop-
ností a dovedností. V současné době se
služba poskytuje pro 31 seniorů.

KKoonnttaakkttyy:: tel. 387 001 401,
www.staromestska.cz.
Připraveno ve spolupráci se Senior-

ským senátem České Budějovice.

Město podpoří pojízdnou 
prodejnu pro okrajové části 

voz pojízdné prodejny. Do našich měst-
ských částí Nové Třebotovice, Staré Tře-
botovice a Kaliště zajíždí pravidelně
jednou týdně a nabízí nápoje, pečivo, mlé-
kárenské a cukrářské výrobky, ovoce,
zeleninu i drogistický sortiment. Vedení
města má zájem o zachování této služby,
která je pro zdejší starší občany mnohdy
jedinou možností jak si obstarat základní
potraviny. Poskytnutím neinvestiční
dotace na částečné krytí nákladů po-
jízdné prodejny navíc nehrozí, že se
promítnou do zvýšení cen přiváženého
zboží,“ vysvětlil důvody pro schválení do-
tace primátor Juraj Thoma.

O poskytnutí neinvestiční dotace ve
výši téměř dvaceti tisíc korun na
částečné krytí nákladů služby pojízdné
prodejny pro Nové Třebotovice, Staré
Třebotovice a Kaliště rozhodli českobu-
dějovičtí radní na jednání 16. ledna. 

„Původní malé vsi, které se postupně
staly součástí rozrůstajících měst, jsou
vyhledávaným místem pro novou vý-
stavbu. Blízkost přírody a únik od ruchu
města jsou jejich devizou. Právě to však
může být pro starší obyvatele okrajových
městských částí závažným problémem,
pokud v místě nesídlí prodejna s po-
travinami. Vítaným řešením je proto pro-

PPoohhfifieebbnníí  úússttaavv
mûsta â. Budûjovice p.o.

Stálá sluÏba – tel.: 607 928 724
www.krematoriumcb.cz
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PPooddnněěttyy,,  ppřřiippoommíínnkkyy  aa  ddoottaazzyy  ppiiššttee  nnaa  aaddrreessuu::
KKaanncceelláářř  pprriimmááttoorraa,,  MMaaggiissttrráátt  mměěssttaa  ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee,,  nnáámm..  PPřřeemmyyssllaa  OOttaakkaarraa  IIII..  čč..  11,,  22,,  337700  9922  ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee,,  ee--mmaaiill::  rraaddnniiccnniinnoovviinnyy@@cc--bbuuddeejjoovviiccee..cczz

na čerpací stanici v areálu DPmČB

Rozjedte to s námi...

PRODEJ KVALITNÍ NAFTY

– prodej kvalitní nafty za příznivou cenu
– samoobslužný prodej
– platba za hotové, čipovou kartou

nebo bankovní platební kartou
– provoz non-stop

‘

KAM ZA KULTUROU V ÚNORU 2013
1.2.   19.00h SSoonnggffeesstt..cczz  22001133  ––  VVííttáánníí  rrookkuu  hhaaddaa.. 6. ročník festivalu. / DK Metropol
1.2.   20.00h OOllddiieess  DDjj  DDaavvee.. / Café klub Slavie  
1.2.   21.00h SSUUPPEERREEGGOO  KKIIDD,,  TTHHEE  FFOORRKKSS. Koncert. / Mighty bar Velbloud
1.2.   21.00h DDii  GGrriinnee  KKuuzziinnee (D). Jazz. / Club Highway 61
2.2.   10.00h AAbbeecceeddaa  --  ŠŠ..  IIbbrraahhiimm. Loutkářské varieté. / Malé divadlo
2.2.   10.15h PPoohhááddkkoovvéé  ssoobboottyy::  PPooppeellkkaa  --  SSttuuddiioo  ddeellll  AArrttee. / Horká vana
2.2.   19.00h PPeerrffeecctt  ddaayyss  --  LL..  LLoocchhhheeaadd. Komedie. / Jihočeské divadlo
2.2.   19.00h PPrrooggrreess  aa  ŠŠlláággrr  TTVV. Živé natáčení pro Šlágr TV se skupinou Progres. / Slavie
2.2.   20.00h KKiinnggssiizzee  BBooooggiieemmeenn (CZ). Blues rock. / Club Highway 61
2.2.   21.00h MMIISSTTEERR  TTWWIISSTT  ((DD)),,  BBUUDDĚĚJJCCKKÝÝ  KKŘŘUUPPAANNII (ČB). Koncert. / Mighty bar Velbloud
3.2.   16.00h DDlloouuhhýý,,  ŠŠiirrookkýý  aa  BByyssttrroozzrraakkýý  --  DDiivvaaddlloo  SSttuuddnnaa. Pohádka. / Artigy
4.2.   19.30h TTlluussttýý  pprraassee  --  NN..  LLaaBBuuttee. Tragikomedie. / Malé divadlo 
5.2.   17.00h KKaaššppáárreekk  vv  rroohhllííkkuu  --  DD..  DDvvoořřáákk. Dětský kabaret. / Malé divadlo
5.2.   18.00h KKoonncceerrtt  ppoosslluucchhaaččůů  KKoonnzzeerrvvaattoořřee  vv  ČČeesskkýýcchh  BBuudděějjoovviiccíícchh. / Konzervatoř
5.2.   19.00h KKiivváá  ccaaddllaa  --  DD..  LLiinnddssaayy  ––  AAbbaaiirree. Zběsilá komedie. / Jihočeské divadlo
6.2.   10.00h ČČeerrtt  aa  kkooččkkaa  --  AA..  TTiicchhooňňoovváá. Loutková pohádka. / Malé divadlo
6.2.   19.00h OOiiddiippúúss  ––  SSooffookkllééss. Antická tragédie. Studentská středa + beseda. / Jihočeské divadlo 
6.2.   19.00h MM..  HHaavvrraann  --  VVššee  oo  žžeennáácchh. DS J. K. Tyl. o. s.  Komedie. / Divadlo U Kapličky 
6.2.   22.00h BBLLAACCKKOOUUTT  --  DDJJss  HHaannzzaallll  &&  CChhiittoo / Mighty bar Velbloud
7.2.   17.00h SSttoo  rrookkůů  pprráázzddnniinn  --  TT..  JJaarrkkoovvsskkýý,,  JJ..  VVaaššííččeekk. Dobrodužná komedie. / Malé divadlo
7.2.   17.00h TTaanneeččnníí  pprroo  hheennddiikkeeppoovvaannéé. Pořádá sdružení Empatie. / Slavie 
7.2.   18.00h KKoonncceerrtt  ppoosslluucchhaaččůů  KKoonnzzeerrvvaattoořřee  vv  ČČeesskkýýcchh  BBuudděějjoovviiccíícchh. / Konzervatoř
7.2.   19.00h OOiiddiippúúss  ––  SSooffookkllééss. Antická tragédie. / Jihočeské divadlo 
7.2.   19.00h PPřřeeddnnáášškkaa  oo  jjiižžnníí  AAffrriiccee. / Horká vana
8.2.   19.00h  RRáádd  ttoo  nněěkkddoo  hhoorrkkéé??  --  PP..  PPaalloouušš. Komedie. / Jihočeské divadlo
8.2.   21.00h ZZeeuurriitthhiiaa  ++  ŠŠmmoollddaass  QQuuaarrtteett. Jazz. / Club Highway 61
9.2.   10.00h KKaaššppáárreekk  vv rroohhllííkkuu  --  DD..  DDvvoořřáákk. Dětský kabaret. / Malé divadlo
9.2.   10.15h PPoohhááddkkoovvéé  ssoobboottyy::  PPiinnoocccchhiioo - Divadlo Já to jsem (V. Marčík ml.) / Horká vana
9.2.   19.00h MMiissaannttrroopp  --  MM..  CCaammpp.. Hra. / Jihočeské divadlo

10.2.  15.00h MMiillaann  aa  PPaavvllaa  ŠŠkkoocchhoovvii  --  PPoohhááddkkaa  oodd  rryybbnnííkkaa. Divadelní spol. PODKOVA. / Divadlo U Kapličky
10.2.  16.00h MMaaxxiippeess  FFííkk  --  DDiivvaaddlloo  ŠŠppííllbbeerrgg. Pohádka. / Artigy
11.2.  19.00h PPeettrroolleejjoovvéé  llaammppyy  --  JJ..  HHaavvllííččeekk,,  MM..  VVeellííššeekk,,  II..  RRaajjmmoonntt. Drama. / Jihočeské divadlo
11.2.  19.36h JJ..VVoosskkoovveecc  aa  JJ..WWeerriicchh  --  OOssttrroovv  DDyynnaammiitt. Divadelní představení. / Kabaret u Váňů
11.2.  20.00h VVeeččeerr  ppooeessiiee. Autorská tvorba a zajímaví hosté. / Horká vana 
12.2.  15.45h MMaassooppuusstt. Start svátečního průvodu. / Slavie – před domem
12.2.  16.00h  MMaassooppuussttnníí  kkoolleeddaa. / nám. Přemysla Otakara II. 
12.2.  18.00h KKoonncceerrtt  ppoosslluucchhaaččůů  KKoonnzzeerrvvaattoořřee  vv  ČČeesskkýýcchh  BBuudděějjoovviiccíícchh. / Konzervatoř
12.2.  19.00h OOzzvvěěnnyy  AAnniiffiillmmuu. / Cafe klub Slavie 
12.2.  19.00h EErroottiinnkkyy. Křest knihy Stanislava Kahudy st. / Horká vana
13.2.  18.00h JJeeddeenn  ssvvěětt. Student. dokument. film / Mighty bar Velbloud
13.2.  19.00h MMuužž  sseeddmmii  sseesstteerr  --  MM..  GGllaasseerr,,  OO..  ŠŠuubbrrttoovváá. Erotická groteska. / Jihočeské divadlo
13.2.  19.00h JJ..  FFrraannccoo,,  GG..  MMeellaanniiee  --  BBoorrddeell  nnaa  mmiinniisstteerrssttvvuu. DS J. K. Tyl. o. s.  Komedie. / Divadlo U Kapličky
13.2.  19.00h JJiihhooččeesskkáá  kkoommoorrnníí  ffiillhhaarrmmoonniiee. Koncert. / Koncertní síň Otakara Jeremiáše
13.2.   20.00h FFRREEEE  vviibbee  EENNEERRGGYY    II..  Acid-breakbeat-funk Djęs. / Cafe klub Slavie   
13.2.   22.00h HHoouussee  nniigghhtt  bbyy  VVEEIITT  BB  aanndd  gguueessttss. / Mighty bar Velbloud
14.2.   17.00h TTaanneeččnníí  pprroo  hheennddiikkeeppoovvaannéé. Pořádá sdružení Empatie. / Slavie 
14.2.   18.00h KKoonncceerrtt  ppoosslluucchhaaččůů  KKoonnzzeerrvvaattoořřee  vv  ČČeesskkýýcchh  BBuudděějjoovviiccíícchh. /Konzervatoř
14.2.   19.00h OOiiddiippúúss  ––  SSooffookkllééss. Antická tragédie. / Jihočeské divadlo
14.2.   19.00h JJiihhooččeesskkáá  kkoommoorrnníí  ffiillhhaarrmmoonniiee. Koncert. / Koncertní síň Otakara Jeremiáše
14.2.   19.00h OOzzvvěěnnyy  AAnniiffiillmmuu. / Cafe klub Slavie   
14.2.   20.00h CChhaannttaall  PPoouullllaaiinn  ++  ŠŠttěěppáánn  MMaarrkkoovviičč  TTrriioo (F, CZ). Šanson. / Club Highway 61
14.2.   21.00h VVááccllaavv  KKoouubbeekk. Koncert. / Mighty bar Velbloud
15.2.   19.00h TTrraammvvaajj  ddoo  ssttaanniiccee  TToouuhhaa  --  TT..  WWiilllliiaammss. Drama. / Jihočeské divadlo
15.2.   19.00h OOrrffeeuuss  vv  ppooddssvvěěttíí  ––  JJ..  OOffffeennbbaacchh. Opereta. Premiéra. / DK Metropol 
15.2.   19.36h MMooddrrýý  vviirruuss  ––  bblluueeggrraassssoovvýý  vveeččeerr    sskkuuppiinnyy  „„33  BB““ + host. / Kabaret u Váňů
15.2.   20.00h ČČttvvrrttýý  rrooččnnííkk  mmaasskkoovvaannýýcchh  ššiibbřřiinneekk  pprroo  ddoossppěělléé. TJ Sokol. / Sokolský ostrov, Sokolovna
15.2.   21.00h PPSSHH. Koncert HipHop. / Mighty bar Velbloud
15.2.   21.00h RReennee  TTrroossssmmaann  BBaanndd (USA). Chicago blues. / Club Highway 61
16.2.     9.00h TTeerraarriijjnníí  bbuurrzzaa. / Slavie
16.2.   10.15h PPoohhááddkkoovvéé  ssoobboottyy::  SSnněěžžiibbáábbaa  aa  ččeerrtt aneb dvě zimní pohádky. Divadlo Harmonika. / Horká vana
16.2.   14.30h DDvvaaccááttéé  ddrruuhhéé  dděěttsskkéé  ššiibbřřiinnkkyy. TJ Sokol. / Sokolský ostrov, Sokolovna
16.2.   17.00h PPooppeellkkaa  --  PP..  HHaaššeekk. Pohádka. Premiéra. / Malé divadlo 
16.2.   19.00h PPeerrffeecctt  ddaayyss  --  LL..  LLoocchhhheeaadd. Komedie. / Jihočeské divadlo 
16.2.   19.00h OOrrffeeuuss  vv  ppooddssvvěěttíí  ––  JJ..  OOffffeennbbaacchh. Opereta.  II. Premiéra. / DK Metropol 
16.2.   19.00h MMaannžžeellssttvvíí  vv uumměěnníí. Koncert renesanční hudby De profundis Plzeň+přednáška. / Horká vana
16.2.   20.00h TThhee  PPooddzzeemmnniixx. The subterraneans. / Cafe klub Slavie   
17.2.   15.00h JJ..  DDrrddaa  --  ZZaappoommeennuuttýý  ččeerrtt. DS J. K. Tyl. o. s.  Pohádka. / Divadlo U Kapličky
17.2.   16.00h ZZaahhrraaddaa  --  JJ..  TTrrnnkkaa..  LLiiSSttooVVááNNíí. / Malé divadlo 
17.2.   18.00h BByyll  jjsseemm  ppřřii  ttoomm  --  JJ..  KKoossiinnsskkii..  LLiiSSttooVVááNNíí. / Malé divadlo
18.2.   19.00h ÚÚnnooss  zzee  sseerraaiilluu  --  WW..  AA..  MMoozzaarrtt. Komická opera. / Jihočeské divadlo 
18.2.   19.00h AArrnnoolldd  WWeesslleerr  --  MMuužžii  ooddcchháázzeejjíí,,  žžeennyy  ppřřeežžiijjíí. Studio dva Praha. Konverzační hra. / DK Metropol
19.2.   17.00h RRiiggoolleettttoo  --  GG..  VVeerrddii. Romantická opera. / DK Metropol 
19.2.   18.00h KKoonncceerrtt  ppoosslluucchhaaččůů  KKoonnzzeerrvvaattoořřee  vv  ČČeesskkýýcchh  BBuudděějjoovviiccíícchh. / Konzervatoř
19.2.   19.30h PPssyycchhoo  RReellooaaddeedd  //  MMaattkkoo,,  ccooss  ttoo  pprroovveeddllaa??!! Hostující divadlo Buchty a loutky / Malé divadlo  
19.2.   19.00h HHrraaddiiššťťaann. Koncert. / Koncertní síň Otakara Jeremiáše
19.2. SSllzzyy  KKoonnggaa. Filmový večer na téma Afrika s diskuzí a zajímavým hostem. / Horká vana
19.2.   20.00h IInntteerraakkttiivvnníí  vviiddeeoo  mmaappiinngg. Projekce. / Cafe klub Slavie   
20.2.  18.30h HHrraaddiiššťťaann  dděětteemm  ++  DDPPSS  CCAANNZZOONNEETTTTAA. / Koncertní síň Otakara Jeremiáše
20.2.   19.00h HHoossttiinnaa  ddrraavvccůů  --  VV..  KKaattcchhaa,,  JJ..  SSiibbrree. Hra. Studentská středa. / Jihočeské divadlo
20.2.   19.00h BBeezz  ggrraavviittaaccee  --  AA..  EEggeerrhháázzii,,  PP..  ZZuusskkaa,,  RR..  HHoorrttaa. Čtyři moderní balety. Studentská středa. / DK Metropol 
20.2.   19.00h RR..  MMaařřííkk  --  ZZ  nnaařříízzeenníí  bbyyttoovvéé  kkoommiissee. DS J. K. Tyl o.s. Komedie. / Divadlo U Kapličky
20.2.   19.36h SSwwiinngg  ttrriioo  aavvaalloonn  (J. Šafr,  M. Voříšek,  J. Kubeš). / Kabaret u Váňů
20.2.   20.00h JJuukkeebbooxx. / Cafe klub Slavie
20.2.   22.00h GGaayy&&LLeessbbiiaann  aanndd  ffrriieennddss  nniigghhtt. / Mighty bar Velbloud
21.2.   17.00h TTaanneeččnníí  pprroo  hheennddiikkeeppoovvaannéé. Pořádá sdružení Empatie. / Slavie
21.2.   18.00h KKoonncceerrtt  ppoosslluucchhaaččůů  KKoonnzzeerrvvaattoořřee  vv  ČČeesskkýýcchh  BBuudděějjoovviiccíícchh. / Konzervatoř
21.2.   19.00h ŠŠkkoollaa  zzáákkllaadd  žžiivvoottaa  --  JJ..  ŽŽáákk. Hudební retro komedie. / Jihočeské divadlo
21.2.   19.00h DDuucchhoovvnníí  vveeččeerryy  ss BBeerrii..  CCoo  nnááss  ččeekkáá  vv rrooccee  22001133. Přednáška. / Grandhotel Zvon. Artshop Babylon.
21.2.  19.30h MMiirreekk  KKeemmeell. Koncert písničkáře a hráče na akordeon. / Horká vana
21.2.   19.36h VVeeččeerr  ppííssnníí  zzmmrrzzllééhhoo  ddřřeevvoorruubbccee..  HHoonnzzaa  BBiiccaann,,  SSeeššllíí  ppřřáátteelléé  aa  BBOONNSSAAII. / Kabaret u Váňů
22.2.   19.00h ŠŠkkoollaa  zzáákkllaadd  žžiivvoottaa  --  JJ..  ŽŽáákk. Hudební retro komedie. / Jihočeské divadlo
22.2.  20.00h 1177..  pplleess  DDáárrccůů  kkrrvvee. / Slavie
22.2.  20.00h BBOOAA  KKAABBAARREETTrroo  KKAAJJBBAARR. 5 let ohlédnutí za tancem, hudbou a poezií na počest Ládi K. / Cafe klub Slavie 
22.2.   21.00h DDEELLIILLAAHHSS  7777 (Švýcarsko), NNAANNOO Indie. / Mighty bar Velbloud
22.2.   21.00h JJooee  CCoocckkeerr  BBaanndd  BBrrnnoo. Koncert. / Club Highway 61
23.2.   10.15h PPoohhááddkkoovvéé  ssoobboottyy::    PPrriinncceezznnaa  nnaa  hhrráášškkuu - Dřevěné divadlo. / Horká vana
23.2.   17.00h DDiivvookkýý  ttyyggrr  ppřřeesskkaakkuujjee  ssttrržž  --  ZZ..  JJeecceellíínn. Divadlo masek a bojová umění. / Malé divadlo
23.2.   20.00h RRaaddnniiččnníí  pplleess města České Budějovice a Jihočeského divadla. / DK Metropol
23.2.   21.00h RRUUMMBBAA  LLAATTIINNAA. / Cafe klub Slavie 
24.2.   16.00h KKoolloottoočč  ppoohhááddeekk - Divadlo Já to jsem. Pohádka. / Artigy
25.2.   19.00h PP..  PPaallmmaaddee  aa  CChh..  DDuutthhuurroonn  --  NNaa  úúttěěkkuu.  Divadlo Ungelt. Komedie. / DK Metropol
26.2.   18.00h KKoonncceerrtt  ppoosslluucchhaaččůů  KKoonnzzeerrvvaattoořřee  vv  ČČeesskkýýcchh  BBuudděějjoovviiccíícchh. / Konzervatoř
26.2.   18.00h VVlliivv  aarrcchhiitteekkttuurryy  nnaa  žžiivvoott  vvee  mměěssttěě – debata. Domovina za živé město České Budějovice. / Horká vana
26.2.   19.00h KKiivváá  ccaaddllaa  --  DD..  LLiinnddssaayy  ––  AAbbaaiirree. Zběsilá komedie. / Jihočeské divadlo
26.2.   19.00h HHeelllloo  DDoollllyy  --  JJ..  HHeerrmmaann,,  MM..  SStteewwaarrtt. Muzikál. / DK Metropol
26.2.   19.30h BBííllýý  TTeessáákk  --  JJ..  LLoonnddoonn. Dobrodružný příběh. / Malé divadlo   
27.2.   18.30h BBeezz  vvyyttááččeekk  oo  kkřřeessťťaannssttvvíí. Diskusí provází Josef Prokeš, spirituál Bigy. / Horká vana
27.2.   19.00h OOrrffeeuuss  vv  ppooddssvvěěttíí  --  JJ..  OOffffeennbbaacchh. Opereta. Studentská středa. / DK Metropol  
27.2.   19.00h MM..  DDoolleežžeelloovváá,,  RR..  VVeennccll  --  KKddyyžž  ssee  zzhhaassnnee.  DS J. K. Tyl o.s. Komedie. / Divadlo U Kapličky
27.2.   19.30h NNaa  nnáávvššttěěvvěě  uu  NNeezzmmaarrůů::  PPoouuttnnííccii. Koncert. / Koncertní síň Otakara Jeremiáše
27.2.   20.00h IInntteessssaarr  --  OOrriieennttáállnníí  ttaanneeččnniiccee  aa  bbuubbeennííccii. / Mighty bar Velbloud
27.2.   20.00h WWiillll  BBeerrnnaarrdd  TTrriioo  (USA). Jazz. / Club Highway 61
27.2.   22.00h RREEGGGGAAEE  BBAASSHHMMEENNTT. Reggae party s DJs z kapely Pub Animals. / Mighty bar Velbloud
28.2.  17.00h TTaanneeččnníí  pprroo  hheennddiikkeeppoovvaannéé.. Pořádá sdružení Empatie. / Slavie
28.2.   18.00h KKoonncceerrtt  ppoosslluucchhaaččůů  KKoonnzzeerrvvaattoořřee  vv  ČČeesskkýýcchh  BBuudděějjoovviiccíícchh. / Konzervatoř
28.2.   19.00h SSaattuurrnniinn  --  ZZ..  JJiirroottkkaa,,  JJ..  JJiirrkkůů. Poetická komedie. / Jihočeské divadlo 
28.2.   19.30h NNiikkoollaa  BBrraasskkoo. Koncert písničkáře. / Horká vana

XIV. Dny slovenské kultury
v Českých Budějovicích, 16. - 24. února 2013
vvýýssttaavvyy || Andrea Kerestešová, Jan Sekal, Zuzana Pustaiová, PRA-SA-TA, ateliér 

Miro Švolíka
ddiivvaaddlloo || Muži odcházejí, ženy přežijí, Rozprávky jsou pohádky
ffiillmmyy || Konfident / eŠteBák, Jánošík, Natálka
hhuuddbbaa || Peter Lipa Band
mmóóddnníí  sshhooww || !Viva CZ-SK alternativa!  
kkuulliinnáářřssttvvíí || haluškové preteky, Dny slovenské kuchyně
sseettkkáánníí || Česko-slovenský večer s Klubem slovenských dotyků, 

slovenští a jihočeští spisovatelé u tvůrčího stolu
Podrobný program získáte v Turistickém informačním centru nebo na www.c-budejovice.cz. 
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