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Konečně jsme
se snad dočkali
jara. Nebo už
rovnou léta?
Vždyť je to jed-
no, hlavně že už
snad bude hez-
ky a teplo. To je
přece největší
motivace vyra-
zit do města na
kole. A máme
kam. Za posledních dvacet let se
v Budějovicích vybudovaly krásné
cyklistické trasy podél Malše a Vl-
tavy, z centra přes lávku u Kauf-
landu a kolem Stromovky do Čtyř
Dvorů, propojení Pražského před-
městí z Nádražní či Haškovy ulice
k lávce u OMV, ale taky okruh ko-
lem středu města. Není to málo, ale
není to ani moc. Pořád ještě chybí
propojení cyklistických tras a od-
stranění nelogických míst. Snad se
zase letos posuneme o kousek dál. 

Bylo by to fajn, ale stále více nás
omezují různé normy. Je paradox,
pokud se člověk snaží něco zlepšit či
vyřešit a v rámci projektové pří-
pravy narazí na limity dané nor-
mami. Najednou zjistí, že úplně
nejlepší je nic nového nedělat, pro-
tože to bude horší než to staré. To se
týká jak problémů s parkováním,
tak problémů cyklistických stezek. 

Člověk si jen láme hlavu, proč to
jinde ve světě jde, proč můžou mít
chodci a cyklisté dohromady stezku,
aniž by musela být oddělena buď
fyzicky či nějakým způsobem zá-
dlažby, ale hlavně nemusí mít mi-
nimálně pět metrů. Proč se jinde dají
řešit věci jednoduše a selským ro-
zumem a zde to nejde. Naopak,
předpisy se stále více komplikují. 

Jestli to náhodou nebude proto,
že neumíme být k sobě ohleduplní.
Auta a cyklisté vjedou, kam se jim
zachce, a chodci vejdou kamkoliv
jakbysmet. Bez vzájemného respek-
tu a ohledu na to, zda prostor není
vyhrazen někomu jinému. Proto
ministerstva stále vymýšlejí, jak
konfliktům způsobeným arogancí
a netolerancí předejít zákony, a proto
nelze najít rozumné řešení. 

A přitom by stačilo, abychom
všichni začali sami u sebe, zpytovali
svědomí, zda někoho neomezujeme,
zda respektujeme ostatní kolem nás.

Zkusme to, a třeba zjistíme, že je
lepší se na svět usmívat a ne jen na
všechno nadávat. Třeba přesvědčíme
zákonodárce, že se umíme chovat
slušně, i když nám to nikdo ne-
přikazuje. 

Co myslíte, máme na to?
Ivana Popelová,

náměstkyně primátora

� Město otevře nové jesle

� Budějovice jsou přátelské rodině

� Zaniklé hospody: U kapra

� Připravuje se rekonstrukce Slavie

S tolerancí 
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REKONSTRUKCE VÝZNAMNÉHO DOPRAVNÍHO
UZLU BUDE PŘÍNOSEM PRO ŘIDIČE I CHODCE 

Křižovatka ulic Mánesova a Lidická
se v době letních prázdnin, kdy je men-
ší provoz, dočká zásadní rekonstrukce. 

„Tato křižovatka představuje závaž-
ný problém. Nejenže je tento významný
dopravní uzel přetížený, ale způsobuje
i chodcům obtíže s přecházením. Křižo-
vatka se proto dočká rozšíření o jeden
odbočovací pruh vpravo od Lidické do
Mánesovy a prodloužení vyhrazeného
BUS pruhu až ke křižovatce. Chodcům
umožní úprava křižovatky bezpečnější
přecházení přes nově vybudované bez-
pečnostní ostrůvky,“ představuje pro-
jekt první náměstek primátora pro eko-
nomiku a majetek Miroslav Joch a po-

DOBRÁ ZPRÁVA PRO CYKLISTY. Stavbu hned devíti cyklostezek, které by měly vzniknout v následujících dvou letech, připravuje
v současné době českobudějovická radnice. Milovníci bezmotorového pohybu po dvou kolech se mohou těšit třeba na stezku do
Roudného podél levého břehu Malše nebo na propojení Budějovic a Včelné. Město rovněž usiluje o majetkoprávní vypořádání
pozemků mezi Dlouhým mostem a Branišovskou ulicí, aby zde mohla vzniknout standardní cyklostezka.      Foto: Petr Zikmund

kračuje: „Městu se podařilo získat po-
zemky, které přímo přiléhají ke křižo-
vatce a sousedí s panelovým domem Ex-
periment. Ty byly klíčové pro rozšíření
křižovatky. Následně jsme je převedly
na Jihočeský kraj.“

Krajský úřad předpokládá, že rekon-
strukce přijde na 25 milionů korun, sám
letos vloží 20 milionů korun. Na pro-
jektu se bude podílet i město České

Budějovice. 
„Město zajistí vybudování nových

chodníků a úpravu veřejného osvětlení.
Celkem naše spoluúčast vyjde na 1,5 mi-
lionu korun,“ dodává Miroslav Joch. 

Dlouhá jednání se vedla i s inves-
torem budoucího administrativního
centra Modrá hvězda, které vyroste na
místě zavřené školní jídelny. 

„Město i díky iniciativě Stanislava

Rataje přimělo investora centra Modrá
hvězda provést takové stavební úpravy,
které zvýší komfort dopravního napo-
jení a přinesou i přes třicet parkovacích
míst,“ přibližuje vyjednanou dohodu
náměstek. 

Součástí rekonstrukce bude i polože-
ní nového povrchu Mánesovy ulice v úse-
ku od ulice F. A. Gerstnera až po most
Kosmonautů.

Háječku by se mohlo podařit
vrátit jeho zašlou slávu

Lokalita Háječek ve středu města by
se mohla v budoucnu stát atraktivním
místem pro trávení volného času.
V ideové soutěži, kterou radnice vypsala,
se sešlo celkem jedenadvacet návrhů na
novou podobu Háječku. 

Ty se hodně lišily, ale architekti či
studenti vysokých škol se výrazně shodli
v tom, že letní kino v současné podobě už
do parku nepatří a že lidé zapomínají na
areál hvězdárny a planetária. 

„Letní kino je podle většiny účast-
níků soutěže až příliš velké. Stávající
objekt by tam zůstat neměl. Nahrazují ho
jinou stavbou,“ vysvětluje náměstkyně
primátora Ivana Popelová, která zároveň
zdůrazňuje nevyužitý potenciál hvězdár-
ny, u níž některé návrhy počítaly s celo-
ročním provozem. 

Z jedenadvaceti návrhů dorazil jeden
až po termínu. Porota nakonec ocenila
čtyři, mezi které radnice rozdělí 180 tisíc
korun jako odměnu. Vítězný projekt, kte-
rý připravila skupina sedmi autorů, by
měl přijít na 20 až 25 milionů korun.
Odkazují na historii, kdy se v Háječku
hrávalo divadlo, a chtějí mu vrátit zašlou
slávu. 

„Letní kino dnes není prostorem pro
lidi, je to soukromá stavba na nepa-
třičném místě. Moderní letní scéna má
být otevřená, sloužit maminkám s dětmi,
když se na procházkách setkají a chtějí si
vyprávět. Má sloužit samozvaným básní-
kům, debatám, divadlu. Aby ho využívala
veřejnost, musí být spontánně přístup-
ná,“ napsali autoři vítězného návrhu. 

„Je nutné připomenout, že šlo o ideo-
vou soutěž, jejíž návrhy nám poslouží ke
zpracování zadání vlastní projektové
dokumentace,“ upřesňuje Ivana Popelová

s tím, že na konkrétní změny je ještě čas,
protože park jako takový je nyní upra-
vený a více láka k pobytu a prioritou je v
současné době oprava Spolkového a kul-
turního domu Slavie. 

Město bude od 13. května pořádat
výstavu v KD Slavie, na které chce lidem
všechny návrhy ukázat. Počítá také s an-
ketou mezi obyvateli, aby se mohli k po-
době Háječku vyjádřit. Na základě ideové
soutěže a výsledků ankety by potom tým
složený z členů poroty zpracoval návrh
zadání pro další pokračování v přípravě
projektové dokumentace. To bude muset
posoudit celoročnost provozu, multifun-
kčnost areálu, existenci dalších provozů

v parku a na základě jednání s Jihočes-
kým krajem i možnost lepšího začlenění
areálu hvězdárny a planetária.

Školákům na přechodech
pomáhají dobrovolníci

Veřejnost může
podávat návrhy
na Cenu města

Ústavní soud v dubnu rozhodl o zru-
šení jednoho z ustanovení novely lo-
terijního zákona, které umožňovalo pro-
vozovat výherní terminály povolené
ministerstvem financí až do konce roku
2014.

„Ústavní soud svým nedávným ná-
lezem jasně deklaroval pravomoc obcí
regulovat provozování hazardu včetně
takzvaných interaktivních videoloterij-
ních terminálů na svém území s tím, že
daná pravomoc spadá pod jejich ústav-
ně zaručené právo na samosprávu.
Definitivně tak odstranil pochybnosti
o právu obcí regulovat svými vyhláška-
mi i před datem 31. prosince 2014 vi-
deoloterijní terminály povolené ještě na
základě původní právní úpravy účinné
do 1. ledna 2012,“ komentuje rozhod-
nutí soudu radní města Tomáš Bouzek.

Doposud města právě na regulaci
videoloterijních terminálů před rokem

2014 nedosáhla.
„Pro České Budějovice to znamená,

že obecně závaznou vyhlášku, kterou
město v roce 2011 zakázalo na svém
území provozování sázkových her,
loterií a jiných podobných her, budeme
moci vztáhnout  i na provozování zhru-
ba 670 videoterminálů,“ je přesvědčen
další člen rady města Ivo Moravec.

Radnice má nyní možnost zakázat
na svém území provozování všech
hazardních her.

„Provozování hazardu proti vůli obcí
a jejich občanů není obhajitelné ani
ztrátou pracovních míst, ani výší příj-
mu do obecní kasy. Jde o morální ha-
zard, který s sebou nese vysoké spole-
čenské ztráty a rizika spojená předev-
ším s patologickým gamblerstvím, ale
i další závažné sociální důsledky,“ do-
dává Tomáš Bouzek.

Město se může zbavit všech
videoloterijních terminálů

Už popatnácté mohou letos lidé po-
dávat návrhy na udělení Ceny statutár-
ního města České Budějovice. Ocenění za
výrazný a mimořádný počin nebo dílo,
které vzniklo v roce 2012, je spojeno mi-
mo jiné s finanční odměnou ve výši
50 tisíc korun a získat je může jednot-
livec i kolektiv.

Návrhy, které je třeba doručit do
kanceláře primátora města do 31. května,
musí kromě celého jména a adresy kan-
didáta obsahovat také zdůvodnění před-
kládaného návrhu i jméno, adresu a pod-
pis navrhovatele. O nositeli Ceny města
rozhodnou na svém červnovém zasedání
českobudějovičtí zastupitelé na základě
doporučení městské rady. 

V minulosti ocenění získali například
historik Karel Pletzer, houslista Pavel
Šporcl, fotograf Otta Sepp, sólista baletu
Jihočeského divadla Zdeněk Mládek či
Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit.

Na šesti přechodech pro chodce
zajišťovali doposud strážníci Městské
policie dohled při ranní cestě dětí do škol.
Od 22. dubna tuto činnost radnice svěřila
také dobrovolníkům.

"Díky zapojení devatenácti dobrovol-
níků máme každé ráno dohled u dvanácti
přechodů pro chodce, které se nacházejí
v blízkosti základních škol. Devět ta-

kových míst zajišťuje vždy dvojice dobro-
volníků, u zbylých tří přechodů jsou
nadále přítomni městští strážníci. Zůs-
távají na přechodech, kde je vyšší
náročnost na usměrňování provozu, tedy
například u silnic, přes které vedou čtyři
jízdní pruhy," přibližuje novinku pri-
mátor Juraj Thoma.

Pokračování na str. 4

VÍCEÚČELOVÝ AMFITEÁTR. Součástí vítězného návrhu, který zpracovali Viktor
Jindra, Štěpán Hirsch, Ondřej Kučera, Petr Fabík, Andrea Prajsová, Ľubomíra
Olasová a Martina Štollová, je i amfiteátr se zapuštěným jevištěm. Jeho využití by
bylo víceúčelové, od promítání filmů přes pořádání koncertů a divadelních před-
stavení až po ledovou plochu pro veřejné bruslení.
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Dobrá zpráva pro rodiče: 
město otevře nové jesle

Rodiče a děti z Českých Budějovic se
dočkají nových jeslí. Zájem o umístění
dětí do tohoto typu předškolního zařízení
totiž v krajském městě výrazně převy-
šuje kapacitu současných jeslí. Proto se
za posledních několik měsíců hned dvak-
rát zvyšovala jejich kapacita, naposledy
k 1. dubnu 2013 v jeslích v ulici E. Pittera.

„Když jsem nastoupil, přebíral jsem
jesle s kapacitou 75 míst. Postupně se
nám jejich kapacitu podařilo navýšit na
100 míst. Víme, že ani to nestačí, a tak
jsme se rozhodli otevřít nové zařízení pro
20 až 22 dětí,“ uvedl náměstek primátora
Petr Podhola. 

Radnice chce pro tento účel využít
objekt v Čéčově ulici, který v současné
době patří městské Správě domů. Náměs-
tek Podhola předpokládá, že úpravy bu-
dovy budou stát do dvou milionů korun
včetně vybavení. 

„Zařízení bude mít i zahradu. Při-
pravujeme výběrové řízení na dodávku
vybavení. Už jsme podali i žádosti o po-
volení k provozu a chceme nové jesle
otevřít už k 1. září letošního roku. Věřím,
že nebude žádný problém se zaplněním,
protože zájem rodičů je velký. Výrazně
převyšuje naše možnosti,“ dodal Podhola.

OBČANÉ MOHOU NAPOMOCI DŮKLADNÉMU ÚKLIDU MĚSTA. Protože jarní čištění
budějovických ulic už v posledních letech neprovázejí odtahy aut, žádá radnice
občany, aby v době úklidu svá auta přeparkovali a umožnili tak provedení strojního
čištění.                                  Foto: Petr Zikmund

Částkou 120 tisíc korun podpoří
město i letos sbory dobrovolných
hasičů České Budějovice, Nové Hodě-
jovice, Mladé, Nové Vráto a Haklovy
Dvory.

„Dobrovolné hasiče, kteří doplňují
činnost profesionálních sborů, pod-
porujeme každoročně už řadu let.
Kromě hašení požárů zasahují ob-
vykle také v případech povodní, eko-
logických havárií nebo pomáhají při
mimořádných událostech a jejich ne-
snadná práce se těší obecné váž-
nosti,“ říká primátor Juraj Thoma.

„Za podporu od města jsme moc
vděční. Prostředky využijeme na
činnost sborů a jejich vybavení,“ do-
dává starosta krajského sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska Vác-
lav Žižka.

Za energetické štítky 
město zaplatí přes milion

Novela zákona o hospodaření energií
nařizuje vlastníkům nemovitostí s plo-
chou větší než 500 metrů čtverečních
označit budovu průkazem energetické
náročnosti, tzv. energetickým štítkem.
Ten by měl být umístěn v tomto roce na
viditelném místě budovy.

„Pro nás to znamená, že průkaz ener-
getické náročnosti musíme zajistit téměř
pro každou budovu v majetku města
České Budějovice, ať už se jedná o rad-
nici, školu, školku či zimní stadion,“ vy-
světluje předsedkyně finančního výboru
zastupitelstva města Petra Šebestíková. 

Radnice proto připravila výběrové ří-
zení na autorizovaného specialistu.

„Pro zajištění energetických štítků
máme už rozpočtové opatření na částku
1,5 milionu korun. Vysoutěžená cena ale
může být nakonec nižší,“ dodává Petra
Šebestíková.

Proti této novele se celorepublikově
ozývají kritické hlasy a je možné, že
dojde k nějakému zmírnění požadavků.

„Nejsem proti energetickým úspo-
rám, domnívám se ale, že veřejné pro-
středky by se daly využít i efektivněji,“
uzavírá Petra Šebestíková.

„Cena vodného a stočného v Čes-
kých Budějovicích zůstane v letošním
roce stejná, to je výsledek dlouhých
jednání města a společnosti ČEVAK,“
informoval první náměstek primátora
pro ekonomiku a majetek města Miro-
slav Joch.

Ceny vodného a stočného platí od
1. dubna do 31. března příštího roku. 

„Cenu tvoří dvě složky: pohyblivá,
která se počítá v závislosti na ode-
braném objemu, a pevná, která se odvíjí
od kapacity vodoměru. Tyto ceny se ta-

ké nezměnily. Např. za nejběžnější vo-
doměr velikosti Qn 2,5 zaplatí občané
966 Kč včetně DPH a ten největší Qn
150 podnikatele přijde na 567 084 Kč
včetně DPH. Cena za vodné, tedy odeb-
ranou pitnou vodu, zůstává na 30 Kč za
m3 bez DPH, s 15% DPH pak 34,50 Kč za
m3, složka stočného, tedy odpadní vody,
je stále 23,35 Kč za m3, s 15% DPH pak
26,85 Kč za m3,“ přibližuje tvorbu ceny
předsedkyně finančního výboru zastu-
pitelstva Petra Šebestíková. 

Cena vodného 
a stočného se nemění

Rekonstrukce přinesou opravy ulic i nová hřiště 
I v tomto roce radnice počítá s rea-

lizací celé řady projektů, které jsou sou-
částí integrovaného plánu rozvoje města
(IPRM) a jsou kofinancovány z evrop-
ských dotačních programů. V rámci Té-
matického IPRM se jedná o celkovou část-
ku ve výši cca 145 milionů Kč, z toho 39
milionů Kč by měla činit dotace.

„Podstatná část prostředků, cca 137,5
milionu korun, z toho 36 milionů dotač-
ních, je určena na celkovou revitalizaci
oblastí J. Plachty, E. Beneše v úseku ulic
Ledenická - Pohůrecká, Generála Svobo-

dy v úseku Pivovarská - L. B. Schneidera,
Fr. Šrámka v úseku Lipenská – Nádražní
a Žerotínova v úseku Trocnovská – Lib-
ničská,“ přibližuje plán první náměstek
pro ekonomiku a majetek města Miroslav
Joch a dodává: „Občané se dočkají pře-
devším úpravy veřejných prostranství
a rekonstrukce komunikací, včetně chod-
níků. Předpokládáme, že se jednotlivé
akce budou realizovat v tomto roce a v po-
sledních dvou uvedených případech i v ro-
ce následujícím.“

V rámci revitalizace města se však

Budějovice jsou 
přátelské rodině

České Budějovice jsou jedním ze tří
jihočeských míst, která přibyla do rodiny
obcí přátelských rodině. Stalo se tak díky
prvenství v 5. ročníku soutěže Obec přá-
telská rodině, kterou vyhlásilo Minister-
stvo práce a sociálních věcí a Stálá ko-
mise pro rodinu a rovné příležitosti
Poslanecké sněmovny ve spolupráci se
Sítí mateřských center, Asociací center
pro rodinu a Svazem měst a obcí České
republiky.

Zástupci pěti českých měst a obcí
v březnu převzali ocenění z rukou minis-
tryně práce a sociálních věcí Ludmily
Müllerové. Spolu s diplomy si z Poslanec-
ké sněmovny odvezli i poukazy na nein-
vestiční dotace v celkové výši 5,1 mil. Kč.
Tu si mezi sebe rozdělí České Budějovice,
Dub u Prachatic, Borovany, Hradec Králo-
vé a Třinec.

Cílem soutěže je ocenit obce, jež ak-
tivně uplatňují prokazatelná dlouhodobá
řešení jak vytvořit rodinám lepší pod-
mínky. V soutěži bylo přihlášeno celkem
dvacet osm obcí, které se mezi sebou
utkaly v pěti kategoriích. Hodnotitelský
tým posuzoval soutěžní materiály obcí
složené z těchto částí: základní charak-
teristika obce; podněty pro tvorbu plánu
rozvoje rodinné politiky; základní infor-
mace o výchozím stavu rodinné politiky;
plán rozvoje rodinné politiky.

V loňském roce se České Budějovice
ve své kategorii umístily na 3. místě a
získaly tak na rozvoj prorodinných

aktivit dotaci ve výši 400 tisíc korun.
Částka pomohla provozu Informačně
společenského centra pro rodiny s dětmi
všech generací Pansofie.

„Letos došlo ke zpřísnění kritérií pro
účast v soutěži a hlavní podmínkou pro
podání žádosti byla nová koncepce roz-
voje rodinné politiky města, kterou zpra-
coval odbor sociálních věcí ve spolupráci
s ostatními odbory magistrátu a prorodin-
nými organizacemi působícími v Čes-
kých Budějovicích,“ poznamenal náměs-
tek primátora Petr Podhola s tím, že výh-
ra je rozdělena podle kategorií a umístění
v soutěži. 

Město České Budějovice se řadí do pá-
té kategorie, což jsou obce s 50 000 a více
obyvateli. Pro tuto skupinu je alokována
částka 2 000 000 korun a byla v ní udě-
lena dvě první místa. Dotace se rozdělí
mezi České Budějovice a Hradec Králové,
každé město tak získá jeden milion
korun. 

„Letošní prvenství mě samozřejmě
potěšilo. Hodnotící komisi zaujal napří-
klad náš vlastní dotační program na pod-
poru a rozvoj péče o děti do 6 let věku,
působení pracovní skupiny Rodina, do
níž jsou zapojeni zástupci prorodinných
organizací a organizací poskytující služ-
by pro rodinu, i vznik informačně spole-
čenského centra Pansofie, které nabízí
nejen služby pro rodiny, ale i pestrou pa-
letu kulturně-vzdělávacích a sociálních
aktivit,“ dodává náměstek Petr Podhola.

Radnice 
podporuje 

hasiče

V polovině dubna začal na území
města již tradiční úklid motoristických
komunikací, který je naplánován do
poloviny června, pokud vývoj klima-
tických podmínek neurčí jinak. Město je
rozděleno do 42 oblastí a úklid probíhá
v pracovních dnech vždy od 7 do 16 ho-
din kromě státních svátků.

„Jarní komplexní úklid komunikací
řídí pracovníci firmy .A.S.A., a to na zá-
kladě schváleného operativního plánu,“
říká náměstek primátora Kamil Calta.

V dubnu začal úklid na Pražském
sídlišti, ve starém městě, Čtyřech Dvo-
rech a Krumlovském předměstí, v květnu
bude pokračovat v Rožnově, Havlíčkově
kolonii, Mladém, Nových Hodějovicích,
v centru města, Suchém Vrbném, sídlišti
Vltava a Zavadilce. V červnu přijdou na
řadu Nemanice, Husova kolonie, Nové
Vráto, Rudolfovská, České Vrbné, Stro-
movka a Kněžské Dvory.

„Cílem jarního komplexního úklidu
komunikací na katastru města České
Budějovice je zajištění úklidu komuni-
kací a přilehlých prostor, což jsou úseky
trvale obsazené vozidly,“ upřesňuje ná-
městek Calta. 

Tabulka s podrobným rozpisem ob-
lastí a ulic je na webových stránkách
města www.c-budejovice.cz v sekci od-
boru správy veřejných statkůnů korun..

Tradiční úklid
je v plném proudu

VČELÍ STĚHOVÁNÍ. Čtyři úly se na střeše historické budovy radnice objevily v polo-
vině dubna, med se bude poprvé odebírat na přelomu května a června.                        

Na radniční střeše 
se chovají včely

Město pořídilo zatím čtyři úly, ve kte-
rých bude chovat vlastní včely. Ty byly
jako oddělky s matkou dány v úlech na
střechu radnice 18. dubna. Každý úl má
barevně odlišené česno, spíš pro zajíma-
vost, nikoliv proto, že by to včely potřebo-
valy pro svou orientaci. Přibližně po dvou
dnech usazení začala včelstva normálně
pracovat. 

Instalaci úlů a zahájení chovu včel-
stev na radnici doprovází i vzdělávací
akce. Jde o informačně edukativní výsta-
vu makrofotografií ze života včel s po-
pisem, která je umístěná v přízemí hi-
storické radnice ve vchodu číslo 3. Pro dě-
ti z mateřských škol jsou připraveny
knihy o životě včelího společenství od Ji-

řiny Parmové Včeličky v Království pod
lipou. 

Chov včel na radnici má jednak
ekologický aspekt, zároveň se tím vytváří
zajímavý vlastní městský produkt. 

Zájemcům o včelaření doporučujeme
navštívit chovatelské dny, které pořádá
českobudějovická organizace Českého
svazu včelařů každý květnový pátek od
16 hodin na své včelařské základně. Ta se
nachází u Jižní zastávky hned za želez-
ničním přejezdem v někdejším drážním
domku, který včelaři zrekonstruovali. In-
formace o aktivitách budějovických vče-
lařů, kteří jsou v našem městě organi-
zováni už od roku 1869, lze nalézt také na
webové stránce www.vcelar.info. 

OOdddděělleekk
Tvorba oddělků představuje nejjednodušší způsob množení včelstev. Z ma-

teřského úlu se odebere několik plástů (plodových i zásobních) i se včelami a vy-
tvoří se tak nové včelstvo. Včely, které brzy pocítí osiřelost, jsou schopny si z mla-
dých larviček vychovat novou matku samy. Včelaři ale většinou přidávají do od-
dělku zralý matečník (buňku s matkou těsně před vylíhnutím) anebo rovnou oplo-
zenou matku.

V dubnu letošního roku dojde k ad-
ministrativnímu ukončení projektu Re-
generace části panelového sídliště Máj-
východní část. V lokalitě nejstarší části
sídliště Máj byly vyměněny povrchy
chodníků, vozovek i parkovacích stání. 

Přechody pro chodce jsou nově vy-
mezeny zvýšenými prahy, které slouží
jako zpomalovací retardéry. Celý úsek
protíná nová cyklostezka s odděleným
pruhem pro chodce. Byla revitalizována
veškerá zeleň dotčená stavbou, navíc
došlo k výsadbě nových stromů  a keřo-
vých skupin. Cílem bylo zhodnocení

sídlištní lokality z estetického a funk-
čního hlediska tak, aby se stalo příjem-
ným prostředím.

Náklady projektu dosáhly výše 38
mil. Kč, přičemž  23 milionů pokryje do-
tace z Regionálního operačního pro-

gramu NUTS II Jihozápad, který je spo-
lufinancován Evropským fondem pro
regionální rozvoj.

Realizací projektu se tak naplnila
část Integrovaného plánu rozvoje města
České Budějovice  „Levý břeh Vltavy“.

Fyzická realizace projektu  „Rekon-
strukce veřejných prostranství a ploch
ulice Žižkova I. (úsek Senovážné ná-
městí - Čechova)“ zařazeného v Téma-
tickém IPRM byla zahájena dne 24. 5.
2012 podpisem smlouvy s dodavatelem
stavebních prací firmou SWIETELSKY
stavební s. r. o. „Stavba začala 1. 6. 2012
a při realizaci byla provedena výměna
zastaralého vodovodního potrubí včetně
přípojek. Dále došlo k rekonstrukci ka-
nalizačních přípojek, dešťových svodů a
části hlavního kanalizačního řadu. Ná-
sledně byla provedena výměna podloží

komunikace, položeny asfaltové vrstvy
a vybudovány chodníky. Poté bylo osa-
zeno svislé dopravní značení, nastříká-
no vodorovné dopravní značení a do-
končeny vegetační úpravy. Též došlo
k přesunutí zastávky MHD  na Senováž-
né náměstí, což obnášelo rekonstrukci
asfaltového povrchu v zastávce a rekon-
strukci přilehlého chodníku včetně
překládky označníku zastávky a prodej-
ního automatu na jízdenky MHD. Dne
14. 11. 2012 bylo odborem dopravy a
silničního hospodářství vydáno rozhod-
nutí o zkušebním provozu, následně

dne 29. 3. 2013 byl vydán kolaudační
souhlas. Zastávka MHD na Senovážném
náměstí byla z důvodu urychlení uvol-
nění dopravy v plném rozsahu zkolau-
dována již 20. 9. 2012,“ shrnuje náměs-
tek primátora Kamil Calta.

Do konce měsíce dubna bude zpra-
cována závěrečná monitorovací zpráva
projektu se žádostí o platbu. Předpo-
kládaná výše dotace z ROP NUTS II Ji-
hozápad, který je spolufinancován
ERDF, činí necelých 6 mil. Kč a celko-
vá výše nákladů projektu více než 24
mil. Kč.

nezapomíná ani na děti. 
„Počítáme i se vznikem pěti nových

dětských hřišť. Projekt obnáší osazení
prvků pro volnočasové aktivity na čty-
řech místech v Budějovicích a to v uli-
cích Krčínova, Sokolská, Puklicova a U Prá-
delny. Dále projekt plánuje vybudování
multifunkčního hřiště v ulici Plzeňská.
Tato dětská hřiště vzniknou díky pro-
jektu Hrajeme si každý den a celkem
vyjdou na 7,7 milionů korun, z toho jsou
tři miliony dotační,“ uzavírá Joch.

Foto: Petr Zikmund



NOVINY ČČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Dnešní otázka zní: 
Z čeho se dělá jihočeský knedlík drbák?

Odpovědi zasílejte do 15. května 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 březnového vydání: BBiisskkuuppssttvvíí  vv nnaaššeemm  mměěssttěě  bbyylloo  zzřříízzeennoo  rrookkuu  11778855..  

VVýýhheerrcceemm  ssee  ssttaall  PPeettrr  TTuurreekk  zz  ČČeesskkýýcchh  BBuudděějjoovviicc..  BBllaahhooppřřeejjeemmee!!

V Široké ulici proti bočnímu výcho-
du z Broukárny prosperovala chvalně
známá staročeská hospoda U kapra.
Před hospodou stávala pumpička na
pitnou vodu zvaná budějovickou něm-
činou vasrlajtunk. K pumpičce chodily
hospodyně pro vodu, postávaly, probí-
raly události v Široké a Divadelní a pá-
nové seděli U kapra na pivě. Hospoda
také těžila z toho, že manželé utrmá-

cení po rodinném „výletu“ do Broukár-
ny vyšli bočním či zadním vchodem do
Široké a vidouce před sebou podnik
U kapra, neodolali. Pivo se U kapra pro-
dávalo také přes ulici okénkem v chod-
bě přímo od pípy. Byla to nevelká hos-
poda v úrovni chodníku, ale měla plno. 

Právovárečný dům s hospodou U
kapra koupil v roce 1898 Josef Žižka z
Vodňan od Josefa Tesaře za 21 000
zlatých. Otevření hospody oznámil
v místních novinách: „V úctě podepsa-
ný dovoluje sobě velectěnému obecen-
stvu ve městě a okolí oznámiti, že
otevřel dnem 1. dubna 1899 chvalně
známý hostinec U kapra v Široké ulici.
Čepovati budu znamenité pivo z Čes-
kého akciového pivovaru. S veškerou
úctou Josef Žižka, majitel hostince.“
Současně poděkoval pánům zákazní-
kům ve Vodňanech, kde byl hostin-
ským předtím, za projevenou přízeň. V
letech 1898 a 1899 sídlila v 1. patře

domu lidová knihovna, potom rodina
Josefa Žižky vyfotografovaná po roce
1906 před hospodou spolu s personá-
lem (na snímku). 

Hostinskému Josefu Žižkovi se
chvíli dařilo, ale postupně nadělal
dluhy. Nepřátelé o něm šířili, že hos-
podu propil, až šel „Kapr“ do dražby. „Při
exekuční soudní dražbě dne 12. března
1910 u c. k. okresního soudu odbývané

vydražil Měšťanský pivovar dříve
Josefu Žižkovi patřivší hostinec U kap-
ra za 26.800 K.“ Zájem o hostinec byl,
protože se dostavilo ku dražbě sedm
kupců. Měšťanský pivovar pak dodával
do hospody svoje pivo jako před
založením Českého akciového pivovaru
v roce 1895. 

Hostinským v nájmu po Josefu
Žižkovi se stal Václav Štěpánek, o kte-
rém české vlastenecké noviny uváděly,
že je synem českých rodičů, ale byl ve
Vídni, nasál německé kultury a jest
nyní Němec. Ještě před 1. světovou vál-
kou střídala Václava Štěpánka hostin-
ská Cecílie Kanzelsbergerová. Hospoda
byla pořád plná, ale není doloženo,
jestli se v lokále změnil poměr mezi
Čechy a Němci. Pravděpodobně se nez-
měnil, ostatně v Široké ulici na rozdíl
od jiných ulic se Češi a Němci snášeli.
Když si případně někdo chtěl vyřídit
česko-německé účty, navštívil hospodu

Vlčí jámu, kde se to rvalo skoro pořád (Če-
ši versus Němci a morčata a opačně). 

V roce 1917 za 1. světové války byla
hostinská Cecílie Kanzelsbergerová
odsouzena c. k. okresním hejtman-
stvím k pokutě 10 K za nedodržování
policejní uzavírací hodiny. V plateb-
ním výměru bylo dále uvedeno, že v pří-
padě nedobytnosti vyměřené částky 10
K jest 24 hodin vězení. Hostinská asi za-

platila, než že by šla „sedět“ 24 hodin. 
Po roce 1948 bylo U kapra za hostin-

ského Františka Brože stále plno. Vsa-
dil na tradiční jihočeská jídla a k tomu
černé pivo. Ke Kaprovi chodili na jídlo
a pivo herci z divadla, úředníci ze
soudu a též Pražáci z nově zařízeného
Krajského národního výboru (KNV) v bý-
valém Okresním domě. Do KNV anga-
žovaly centrální orgány něco Pražáků,
aby ho odborně posílily. Ti chodili na
oběd do města, objevili hospodu U kap-
ra a v ní vepřové, guláše, knedlíky dr-
báky, zelňáky, cmundu, lívance a šku-
bánky s mákem. Škubánky zvané též
šterc byly naškubané ve tvaru lžíce, ale
na přání zákazníků, Pražákům vždy,
jim kuchař udělal šišky. Asi kolem roku
1960 byl hostinec překvapivě uzavřen.
Vznikl tam klub důchodců a později
dům obsadili velmi nepořádní občané.
Právovárečný dům ale přežil. 

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

ZANIKLÉ HOSPODY 
– U KAPRA

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.

SENIOŘI, SEZNAMTE SE...
Český svaz žen, občanské sdružení 

Český svaz žen o.s. je nevládní žen-
skou organizací s velmi početnou člen-
skou základnou, která působí převážně
na dobrovolné bázi ve prospěch a v zájmu
žen a jejich práv. Jedná se o organizaci
s celorepublikovou působností, která se
dále člení na krajské, okresní a základní
organizace. V současné době má okres Čes-
ké Budějovice 18 organizací s 520 člen-
kami. V Jihočeském kraji má organizace
2 550 činných členek v 92 základních
organizacích ve všech sedmi okresech.

Na úrovni okresní a krajské organi-
zace jsou v rámci vzdělávacího prog-
ramu pořádány víkendové semináře a be-
sedy s různým zaměřením. Díky získa-
ným grantům bylo organizováno mnoho
akcí s problematikou zdraví, například
SSttrraavvaa  jjaakkoo  lléékk,,  PPrreevveennccee  nnááddoorroovvýýcchh
oonneemmooccnněěnníí,,  PPoohhyybbeemm  kkee  zzddrraavvíí a mnohé
další. Téma Ochrana spotřebitele byla se
Sdružením obrany spotřebitelů ČR v Č.
Budějovicích diskutována po celém kraji.
Jiná témata jako ZZddrraavvíí  aa  bbeezzppeeččíí  sseenniioorrůů
s lektory Policie ČR, TTrréénnoovváánníí  ppaamměěttii
nebo 4400++  aanneebb  jjaakk  ppřřeežžíítt  ssttáářříí s
pracovníky sociálních služeb.

Pro své členky pořádá ČSŽ různé
zájezdy od lázní v zahraničí i tuzemsku
přes divadelní představení až po Cannes
ve Francii.

Hlavní náplní života základních orga-
nizací v regionech je ppooddppoorraa  ssppoolleeččeenn--
sskkééhhoo  žžiivvoottaa v místech, kde se ženy sdru-
žují. Jsou integrální součástí regionálních
aktivit, které přispívají k uuddrržžoovváánníí  ttrraa--
ddiicc, ttrráávveenníí  vvoollnnééhhoo  ččaassuu či podpoře zzlleepp--
ššeenníí  ppooddmmíínneekk  žžiivvoottaa  žžeenn. Spolupracují
s dalšími místními neziskovými organi-
zacemi, státní správou a místní samo-
správou. Ženy pořádají mnoho akcí pro
děti, celé rodiny, seniory i širokou veřej-
nost. Besed, které s různou tématikou or-
ganizují členky ČSŽ, se účastní i členové
jiných místních organizací i široká ve-
řejnost.

V současné době se Jihočeský ČSŽ za-
pojil do projektu PPrrááccee  --  mmoosstt  kk mmýýmm  dděě--
tteemm. Jeho cílem je slaďování práce a ro-
dinného života, realizace auditů u za-
městnavatelů, organizace besed, seminá-
řů, a také přímé řešení kolizních situací
zejména mezi zaměstnanci a zaměst-
navateli za pomoci odborných specialistů

včetně psychologa, právníka, kteří jsou
účastníkům projektu k dispozici jak
osobně v prostorách centra v Táboře, tak
i na telefonu prostřednictvím tzv. help
linky. Na jeho podporu ČSŽ pořádá ve
všech okresech kraje řadu besed zamě-
řených na pomoc všem rodičům – za-
městnancům při řešení jejich problémů
v rovině vztahu zaměstnání a péče o dí-
tě. Cílovými skupinami jsou zejména
matky, které se potřebují zapojit do pra-
covního procesu po mateřské dovolené a
také matky samoživitelky (vítáni jsou
samozřejmě i muži ve stejném posta-
vení). 

Kontakt na poradenské centrum je
prochazkova@audit-organizace.cz, mobil
775 580 378, aktivity a pomoc pro
zaměstnavatele i občany jsou bezplatné. 

Kancelář Českého svazu žen pro
Jihočeský kraj je na LLaannnnoovvěě  ttřříídděě  čč..  6633
(naproti poště u nádraží) v ČČeesskkýýcchh
BBuudděějjoovviiccíícchh. 

Kontakt: Alena Vránová, tel. 721 505
689, 383 333 311, jihocesky.kraj@csz.cz. 

Připraveno ve spolupráci se Se-
niorským senátem České Budějovice.

PPoohhfifieebbnníí  úússttaavv
mûsta â. Budûjovice p.o.

Stálá sluÏba – tel.: 607 928 724
www.krematoriumcb.cz

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

Naše prodejna v Haškově ulici v tomto roč-
ním období nabízí především maso z divoké-
ho prasete připravené pro naše zákazníky ve
vlastní zpracovně. Maso z divočáka patří k nej-
chutnějším z nabízeného sortimentu v přijatel-
ných cenových relacích. Pro Vaši inspiraci:

MMeeddaaiilloonnkkyy  zz  ddiivvooččáákkaa  ss  kkuuřřeeccíímmii  jjááttrryy
IInnggrreeddiieennccee:: kančí kýta, drůbeží játra, cibule,
anglická slanina, česnek, koření na zvěřinu,
olej, solamyl.

SSaammssoonnoovvaa  kkaaššnnaa  
jjee  ooppěětt  vv  ppllnnéé  kkrráássee

Letní sezonu zpříjemní obyvatelům 
i návštěvníkům sedm kašen a šest pítek.

PPoossttuupp  ppřříípprraavvyy:: Z kančí kýty nakrájíme tenké plátky, které naklepeme,
posolíme, posypeme zvěřinovým kořením a potřeme olejem s trochou sola-
mylu. Plátky necháme v misce asi hodinku odležet. Po hodině je prudce
opečeme na pánvi. Na téže pánvi orestujeme drůbeží játra, na kolečka nakrá-
jenou cibuli, na kostičky pokrájenou anglickou slaninu a přidáme rozdrcený
česnek. Touto směsí pokryjeme kančí medailonky. Jako přílohu zvolíme ope-
čené brambory. PPřřeejjeemmee  ddoobbrroouu  cchhuuťť. 
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Na Vltavě vzniklo autistické centrum
V prostoru ZŠ Bezdrevská na sídlišti

Vltava je od začátku dubna otevřené no-
vé Komunitní auticentrum pro rodiny
pečující o osoby s autismem. Provozuje
ho občanské sdružení Rodiče a přátelé
lidí s autismem jižní Čechy – JAU. Radní
pro účely auticentra schválili snížený
pronájem školního bytu ZŠ Bezdrevská.

„Sdružení jedenkrát týdně realizuje
aktivity určené pro děti s poruchou
autistického spektra a jejich souro-
zence, kteří jim pomohou částečně od-
bourávat sociální izolaci celé rodiny,“
konstatuje předsedkyně sdružení Vác-
lava Welserová. 

V auticentru se pravidelně setkávají
rodiny pečující o osoby s poruchou
autistického spektra (PAS), vyměňují si
své zkušenosti v oblasti výchovy, so-
ciálního učení osob s PAS, využívají růz-
né způsoby komunikace s těmito osoba-
mi a cvičí koncentraci prostřednictvím
speciálních aktivizačních a edukačních
nástrojů a her. Rodičům je k dispozici
odborná literatura, speciální tříkolky
a mnoho užitečných pomůcek, s jejichž
užíváním a účelností se mohou sez-
námit.

„Komunitní auticentrum plně pod-
porujeme a velmi si vážíme snahy ob-
čanského sdružení JAU napravit absen-
ci jiné varianty v péči o autistické děti
a nalézt optimální podmínky pro rozvoj

takto postižených dětí i jejich rodin,“
říká náměstek primátora Petr Podhola
s tím, že v Českých Budějovicích a okolí
je v současné době evidováno kolem sta
dětí s poruchou autistického spektra. 

„Přesné počty dospělých nejsou zná-
my, neboť v předešlých letech se touto
problematikou nikdo příliš nezabýval,
neexistovaly ani diagnostické metody.
Tito problémoví občané byli umisťováni

do psychiatrických zařízení a jejich
chování bylo často řešeno silnou
medikací,“ vysvětluje Václava Wel-
serová. 

„Diagnostika autismu prošla za po-
sledních patnáct let obrovským vývo-
jem a to je jeden z důvodů, proč je dětí
s touto diagnostikou čím dál více. Uvádí
se, že tuto poruchu má jedno dítě ze
sta,“ dodává Welserová.

Jako již tradičně i letos se posled-
ního dubna uskuteční slet čarodějnic.
Program bude u Spolkového a kultur-
ního domu Slavie zahájen v 17 hodin a
potrvá do půl desáté. 

Čaroděj a jeho pomocnice provedou
děti soutěžemi inspirovanými čaroděj-
nickými pohádkami. Extravagantní
a umělecké malování na obličej je pro-
mění v pravé čarodějnické bytosti. Na
hlavním pódiu se představí škola kouzel
a čar, milovníci tance se mohou těšit na

čarokrásné taneční vystoupení a bude
se volit nejoriginálnější, nejnápaditější
a nejkrásnější čarodějnice a čaroděj
Českých Budějovic. 

Až se setmí, začne pravý čaroděj-
nický rej v podobě magické ohňové
show. V doprovodném programu se
účastníci mohou těšit na čarodějnickou
kuchyni s netradičním vařením. Pro
malé i velké bude připravena ještě řada
dalších překvapení. Takže nastartuje
košťata a přileťte včas. Bude to stát za to! 

Čarodějnice se 
slétnou u Slavie

DDoo  kkoonntteejjnneerruu  ppaattřříí  použité oblečení, tj.
kabáty, kusy spodního a vrchního oblečení, páry
bot, použité textilní výrobky, např. deky, závěsy,
povlečení. Veškeré zde uložené textilie musí být
čisté, suché, v dobrém stavu, složené a uložené
v igelitových pytlích a páry bot přivázaných k sobě.

DDoo  kkoonntteejjnneerruu  nneeppaattřříí krejčovský odpad, špi-
navé, roztrhané, nepoužitelné oblečení, koberce
nebo matrace.

.A.S.A. České Budějovice, spol. s r. o.
Dolní 1, České Budějovice
Tel.: 724 976 885, 387 004 602 | www.asa-cz.cz

SSbběěrr  ppoouužžiittééhhoo  tteexxttiilluu
pomocí speciálních sběrných kontejnerů

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

‘

Školákům na přechodech
pomáhají dobrovolníci

Pokračování ze str. 1
Mezi devatenácti dobrovolníky, kteří

za jeden hodinový dohled získají sto-
korunu, jsou jak aktivní senioři, tak stu-
denti vysokých škol, které se podařilo
oslovit prostřednictvím humanitární or-
ganizace ADRA, České maltézské pomoci
nebo Diecézní charity. 

„Všechny dobrovolníky jsme nechali
důkladně proškolit a to jak z teorie, tak
zejména z praktického zastavování vo-
zidel nebo základů první pomoci. Zeza-
čátku byli společně s dobrovolníky na
přechodech zároveň i naši strážníci, kteří
jim s dohledem pomáhali,“ dodává Thoma.

HHllííddkkyy  ddoobbrroovvoollnnííkkůů  ppůůssoobbíí  vv  llookkaallii--
ttáácchh::

Nerudova (v blízkosti křižovatky 

s ulicí Neplachova)
Bezdrevská (před hl. vstupem do ZŠ)
Budivojova (u křižovatky 
s ul. Kubatova)
M. Chlajna
Dukelská (před hl. vchodem do ZŠ)
Matice školské (před budovou ZŠ)
Pohůrecká (u křižovatky 
s ul. Jar. Ježka)
Grünwaldova (u křižovatky 
s ulicí Pabláskova)
V. Talicha (u ZŠ Nedbala)
SSttrráážžnnííccii  MMěěssttsskkéé  ppoolliicciiee  ddoohhllíížžeejjíí  nnaa

ppřřeecchhooddyy  pprroo  cchhooddccee  vv  uulliiccíícchh::
O. Nedbala (u ZŠ)
Rudolfovská (u Církevní 
základní školy)
Lidická (křižovatka s Dukelskou) 

Město se chystá 
na opravu Slavie

Spolkový a kulturní dům Slavie už
dlouho čeká na svou rekonstrukci. Na
jeho stavu se negativně podepsala také
letošní zima, a proto nelze jeho opravu
dál odkládat. Rada města rozhodla, že na
rekonstrukci objektu vypíše architekto-
nickou soutěž. Její přípravu dostala za
úkol náměstkyně primátora Ivana Po-
pelová. 

„Alfou a omegou celého záměru je
sestavit projektový tým, který bude celou
záležitost řídit. V čele týmu by měl být
člověk, který dobře zná provoz a ekono-
miku kulturních zařízení. Jeho nalezení
je krok, který teď připravujeme, protože
takovýto projekt musí mít opravdu
důkladnou přípravu,“ říká náměstkyně. 

Projektový tým připraví zadání, a po-
kud vše dobře půjde, mohla by být
koncem září soutěž vypsána. Rok 2014
bude věnován projektovým pracím a v
půlce roku 2015 by se mohlo začít stavět.
Sezóna 2016/2017 už by tedy měla pro-
běhnout v rekonstruovaném objektu. 

„Vizí města je vybudovat ze Slavie
kulturně komunitní místo pro komuni-
kaci a setkávání, jehož součástí bude re-
prezentativní prostor s vysokou tech-
nickou a vizuální úrovní a atraktivní ven-
kovní část, tvořící triangl mezi Slavií,
Jihočeským muzeem a Jihočeským divad-
lem,“ přibližuje cíle rekonstrukce Ivana
Popelová. 

Zadání pro projekt by mělo uvažovat
s dvěma etapami realizace, které budou
navazující v závislosti na finančních
prostředcích, aby peníze nebyly to, co by
celý projekt mohlo definitivně zabrzdit. 

Nenechte si ujít…!
2299..  44..  --  1100..  55..,,  SSppoollkkoovvýý  aa  kkuullttuurrnníí  ddůůmm  SSllaavviiee
Výstava návrhů z architektonické soutěže na Centrum halových sportů.
3300..  44..,,  1177..0000  hh,,  SSppoollkkoovvýý  aa  kkuullttuurrnníí  ddůůmm  SSllaavviiee
Slet čarodějnic.
11..  55..  --  1155..  55..,,  rraaddnniiččnníí  vvýýssttaavvnníí  ssííňň
Práce žáků MŠ Nerudova.
ddoo  33..  55..,,  DDůůmm  uumměěnníí
Takeshi Hosaka Architects - KU U SO U (Fantazie). První evropská výstava japonského architekta připravená speciálně pro 
městskou galerii současného umění.
44..  55..,,  1122..0000  hh,,  nnáámměěssttíí  PPřřeemmyyssllaa  OOttaakkaarraa  IIII..
Setkání s veterány na náměstí - Křivonoska 2013. 43. ročník mezinárodního závodu a přehlídky historických vozidel.
44..  55..,,  1144..0000  hh,,  oocchhrraannnnýý  ppřřííssttaavv  ČČeesskkéé  VVrrbbnnéé
Zahájení plavební sezóny na Vltavě. Hry, soutěže, skákací hrad, Rock pípa Rádia Beat.
66..  55..  --  1111..  55..,,  ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee
BUDĚJOVICKÝ MAJÁLES. 10. ročník největšího nekomerčního festivalu živé kultury v Česku! Hudba, divadlo, literatura, tanec,
autokino, cestovatelské besedy, workshopy, majálesové osvěžovny, studentský průvod masek, volba krále, filmové projekce,
diskuse, majálesový piknik a tisíce dalších věcí… 162 účinkujících v šesti dnech!
1100..  55..  --  99..  66..,,  DDůůmm  uumměěnníí
Linda Arts. Výstava nizozemské umělkyně v prestižní galerii současného umění.
1133..  55..  --  2288..  55..,,  SSppoollkkoovvýý  aa  kkuullttuurrnníí  ddůůmm  SSllaavviiee
Výstava návrhů z architektonických soutěží na Památník letcům a revitalizaci parku Háječek.
1144..  55..,,  1177..0000  hh,,  nnáámměěssttíí  PPřřeemmyyssllaa  OOttaakkaarraa  IIII..
Koncert Ústřední hudby Armády České republiky a populárních zpěváků ke Dni rodin.
2200..  55..  --  33..  66..,,  rraaddnniiččnníí  vvýýssttaavvnníí  ssííňň
Práce žáků MŠ Papírenská. 

Foto: Petr Zikmund
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