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uvnitř najdete...nOVINY  Nezaměstnaní pomáhají
  Teplota vody na plovárně 
 Město podpořilo hasiče
 Nová kruhová křižovatka

J e d n í m 
z cílů sou-
časného ve-
dení města 
je zkvalitnit 
a zatraktiv-
nit městskou 
hromadnou 
dopravu.

První krok učiníme už 12. 
června, kdy se změní jízdní řády 
a trasy některých linek. Nový 
systém přinese do českobudě-
jovické MHD některé úplné no-
vinky, jako jsou například takto-
vé jízdní řády. Všem změnám se 
věnujeme ve speciální příloze. 

Zde bych chtěl zdůraznit, že 
od června do prosince půjde 
o provoz zkušební, který má 
nový systém prověřit v praxi. 
A jelikož naším dalším přáním je 
zapojit do dění ve městě v ma-
ximální míře veřejnost, bude to 
také doba, kdy budeme očeká-
vat vaše připomínky k novému 
systému, aby je dopravní pod-
nik mohl zapracovat do jízdních 
řádů platných od prosince. 

Zadání dopravnímu podniku, 
který změny připravil, znělo, že 
nesmí být překročeny součas-
né náklady na provoz MHD, již 
město každý rok dotuje zhruba 
dvěma sty miliony korun. Díky 
novému systému nakonec na-
opak dojde k úspoře, kterou 
dopravní podnik vyčíslil na osm 
milionů korun. Rada města pro-
to dopravnímu podniku uložila, 
aby část těchto úspor využil 
na rozšíření nočního provozu, 
a to za standardní jízdné, což 
je další ze slibů, které jsme ob-
čanům dali a který jako koalice 
splníme.

Juraj Thoma, primátor

Noční provoz 
MHD zlevní

vývojové centrum se rozhodla 
v českých Budějovicích zřídit fir-
ma robert Bosch. „těší mě, že si 
společnost ze všech měst, ve kte-
rých sídlí, vybrala právě české 
Budějovice,“ oceňuje rozhodnutí 
firmy náměstek primátora miroslav 
Joch.

„velice pozitivní je, že se nejed-
ná pouze o další výrobní halu, ale 
přímo o vývojové centrum, které 
přináší mnohem větší přidanou 
hodnotu. zároveň bude mít tento 
projekt i pozitivní vliv na zaměst-
nanost v českých Budějovicích,“ 

až do konce května mohou 
občané podávat návrhy na udě-
lení ceny statutárního města 
české Budějovice. podle nového 
statutu se cena města uděluje 
za činnost v uplynulém roce. Ná-
vrhy přijímá kancelář primátora.

„ocenění za výrazný a mimo-
řádný počin nebo dílo vzniknuvší 
v roce 2010 je mimo jiné spojeno 
s finanční odměnou ve výši 25 
tisíc korun a může být uděleno 
jednotlivci i kolektivu,“ doplnil 
primátor Juraj thoma.

Návrhy, které je třeba doručit 
kanceláři primátora města, musí 

stavba Iv. železničního koridoru 
v úseku české Budějovice - Nema-
nice I vstupuje do další fáze. podle 
úspěšně dodržovaného harmo-
nogramu prací jsou od 21. dubna 
uzavřeny viadukty na pekárenské 
a skuherského ulici. první etapa 
přestavby viaduktů a jejich uzaví-
rek skončí 31. srpna. poté se via-
dukty uzavřou nakrátko ještě jed-
nou v termínu od 19. září do 2. října. 

objízdné trasy pro automobily 
do 3,5 tun jsou ulicemi U sirkárny, 
trocnovská a rudolfovská, těžší 
auta se z oblasti kolem pekáren-
ské východně od trati dostanou 
po trocnovské, okružní a železnič-
ní trať mohou překonat novým pod-

v neděli 12. června čeká sys-
tém městské hromadné dopravy 
doslova revoluce. Dopravní pod-
nik k tomuto datu změní jízdní řády 
a trasy některých linek a navíc za-
vede několik úplných novinek – na-
příklad taktové jízdní řády u vybra-
ných páteřních linek (vozy budou 
jezdit v pravidelných intervalech). 
změny vycházejí z dopravních 
průzkumů, a tudíž lépe přizpůsobí 
provoz poptávce cestujících. ceny 
jízdného se nemění.

„cílem změn je zefektivnit sys-
tém hromadné dopravy v českých 
Budějovicích lepším trasováním 
linek a tím poskytnout cestujícím 
lepší komfort. od června do pro-
since je nový systém brán jako 
zkušební. při přípravě nových jízd-
ních řádů na rok 2012 se do nich 
zapracují zkušenosti získané z os-
trého provozu a připomínky veřej-
nosti,“ vysvětlila náměstkyně pri-
mátora Ivana popelová. 

hlavní změna spočívá v zave-
dení tzv. páteřních linek na hlav-
ních trasách, které budou jezdit 
v pravidelných intervalech (tzv. 
taktech). přičemž se na společ-
ných úsecích budou vzájemně 
vykrývat a nebude tak docházet 
k nepříjemným souběhům jako 
dosud, kdy na společných úsecích 
(např. linky 1 a 3 mezi nádražím 
a Branišovskou) někdy jezdí v po-
dobných časech, ale poté delší 
dobu v daném směru naopak nic 
nejede. Nový systém naopak zna-
mená, že budou cestující v tako-
výchto úsecích čekat ve špičce 
pouhých několik minut. 

„páteřními linkami budou 1, 
2, 3, 5, 9 a 11, přičemž u linek 1, 
3 a 9 se vůbec nemění trasa, jen 
bude zvýšen počet spojů. U linky 

3 o celých 20% - bude tak jezdit  
každých pět minut, v ranní špičce 
dokonce každé 4 minuty. U linky 2 
dojde k napřímení trasy ze sadů 
na senovážné náměstí, nebude 
tedy zajíždět na nádraží, protože 
průzkumy ukázaly, že přes nádra-
ží většina cestujících na lince 2 
pouze projíždí a znamená to pro 
ně zbytečné zdržení. linka číslo 5 
vzniká jako nové trolejbusové spo-
jení máje, vltavy, nádraží a rožno-
va přes palackého náměstí, linka 

11 bude nově jezdit přes sady,“ 
přiblížil hlavní změny radek Filip 
z dopravního podniku.

I u ostatních linek dojde k čás-
tečným změnám – linka 12 bude 
například spojovat havlíčkovu 
a husovu kolonii (přes nádraží), 
v nové podobě se obnoví linka 15 
z vltavy přes šumavu do rožnova 
atd. podrobný přehled změn včet-
ně plánu tras najdete na speciál-
ní příloze uvnitř listu a především 
také na speciálních webových 

stránkách 2011.dpmcb.cz, kde 
naleznete mimo jiné i interaktiv-
ní mapu, na níž je vše přehledně 
zobrazeno.

oproti posílení vytížených spo-
jů budou naopak omezeny spo-
je, které nejsou příliš využívané. 
rozsah spojení do přilehlých obcí 
zůstává přibližně stejný, v případě 
obce Dobrá voda dochází k mír-
nému navýšení počtu spojů. změ-
ny byly samozřejmě projednány 
s dotčenými obcemi.

12. červen přinese revoluci v MHD

Bosch chce v Budějovicích 
zřídit své vývojové centrum

přidává se primátor Juraj thoma.
„Do roku 2014 společnost po-

stupně vytvoří 700 nových pracov-
ních míst,“ doplňuje miroslav Joch.

Firma se na město obrátila s žá-
dostí o odkup pozemků. „Uvedené 
pozemky by byly využity pro zří-
zení parkovišť namísto těch stá-
vajících uvnitř areálu společnosti. 
Na uvolněné ploše pak bude stát 
nové pracoviště,“ vysvětluje miro-
slav Joch.

rada města rozhodla o odpro-
deji pozemků za cenu 11 miliónů 
korun. 

Podávejte návrhy na Cenu města
obsahovat jak jméno a adresu 
navrhovaného kandidáta, tak 
zdůvodnění předkládaného ná-
vrhu a současně i jméno, adresu 
a podpis navrhovatele. 

posledním dnem pro podání 
letošních návrhů bude 31. kvě-
ten. o nositeli ceny města pak 
rozhodnou na svém červnovém 
zasedání českobudějovičtí za-
stupitelé na základě doporučení 
městské rady.

cenu města za rok 2009 zís-
kal sólista baletu Jihočeského 
divadla a první jihočeský nositel 
ceny thálie zdeněk mládek. 

Výstavba koridoru – uzavírky
viaduktů a zrušený přejezd

jezdem na propojení okruhů.
s výstavbou koridoru souvisí 

také zrušení přejezdu v Blahosla-
vově ulici v husově kolonii blízko 
propojení okruhů. správa železnič-
ní dopravní cesty v rámci rekon-
strukce trati požádala Drážní úřad 
o zrušení přejezdu, který souhlasil, 
a tak byl k 1. březnu přejezd defini-
tivně uzavřen pro všechna vozidla 
i chodce. 

Důvodem pro zrušení přejezdu 
je podle správy železniční doprav-
ní cesty zvyšování bezpečnosti 
na modernizovaných částech kori-
doru, tedy především odstraňování 
potenciálních kolizních bodů, jimiž 
přejezdy jsou.

Pomyslným zahájením sezony na náměstí Přemysla Otakara II. byly Jarní trhy, které se konaly 
od 14. do 16. dubna. Přestože počasí příliš jarní nebylo, o příslušnou atmosféru se postaralo za-
měření trhů a nabízený sortiment s převážně velikonoční tématikou. Z trhů pořádaných městem 
se budou na náměstí také tradičně konat v polovině října podzimní Švestkové trhy a v prosinci 
Adventní trhy. Úspěšnou novinkou mezi trhy ve městě jsou i soukromě pořádané Farmářské trhy 
na náplavce u Dlouhého mostu, které se zde budou opakovat každé dva týdny vždy ve středu. Ter-
míny těchto trhů v nadcházejícím měsíci jsou 11. a 25. května.                                 Foto Petr Zikmund

Výstavba zanádražní komunikace úspěšně pokračuje. Do konce 
roku budou hotovy úseky mezi Pekárenskou a Vrbenskou uli-
cí. Tato část zanádražní komunikace bude důležitá příští rok, 
protože s nyní opravovaným viaduktem na Pekárenské poslouží 
jako objízdný úsek pro uzavřený viadukt na Rudolfovské. Ten se 
bude rekonstruovat právě v roce 2012.              Foto Petr Zikmund

Konference
o kulturních
průmyslech

kreativita, komunikace a ko-
operace jsou hlavními body kon-
ference k3. cítíte potřebu vyjádřit 
se k nim v souvislosti s kulturní 
sférou v Jihočeském kraji? máte 
příležitost na konferenci neinves-
tičního projektu kulturní most, 
která se koná 11. května od 10:00 
do 18:00 v Galerii r51 a tanečním 
prostoru kredance (riegrova 51). 
Určena je pro odbornou i širokou 
veřejnost. 

organizátoři konference, která 
se koná na závěr projektu kulturní 
most a která je logickým vyústě-
ním tříletého mapování kulturního 
potenciálu celých jižních čech, 
pozvali významné hosty a exper-
ty z mnoha odvětví. součástí pro-
gramu jsou i diskuse u kulatých 
stolů, které se budou zabývat 
následujícími tématy: kreativní 
centrum v českých Budějovicích 
a nezávislé kulturní iniciativy,  
kulturní politika českých Budě-
jovic, kreativní cluster Jihočes-
kého kraje (vzdělání, podnikání, 
kultura, cestovní ruch).

více na www.kanatreti.cz.



N o v I N y  č E s k o B U D ě J o v I c k é  r a D N I c E

n  Dvě oranžové odrazky, alespoň jedna odrazka v předním kole 
a alespoň jedna v zadním kole

n   oranžové odrazky na šlapadlech
n  vpředu odrazka bílé barvy, za snížené viditelnosti světlomet. vza-

du odrazka červené barvy, případně červené světlo (blikačka)
n  Řádně nasazenou a připevněnou cyklistickou přilbu mají mít cyk-

listé do 18 let

Co je třeba zkontrolovat, než usednu na kolo

Řadě návštěvníků plavecké-
ho stadionu připadá voda ve vel-
kém plaveckém bazénu příliš stu-
dená. vedoucí odboru sportovních 
zařízení tomáš Novák na následu-
jících řádcích vysvětluje, že teplota 
vody se pohybuje nad 27°c, ovšem 
další zvýšení 
by změnilo ka-
tegorii bazénu 
a navíc si vyžá-
dalo dodatečné náklady na čištění 
a úpravu vody.

„aktuální teplota ohřívané vody 
je dlouhodobě sledována elektro-
nicky  a její hodnoty až na některé 
výjimky (při napouštění systému 
nebo při větším doplnění vody) 
přesahují 27ºc. též se provádí ruč-
ní měření, tam teploty též překra-
čují hodnotu  27ºc. podle dostup-
ných informací je ve srovnatelných 
bazénech v čr situace obdobná. 
Je si třeba uvědomit, že vodu ne-
lze v bazénu dokonale ‚promíchat‘ 
a že i při současném měření na ně-
kolika místech lze dospět k odchyl-
ce několika desetin stupně,“ uvedl 
vedoucí odboru sportovních zaří-
zení tomáš Novák.

zvýšení teploty vody i o jediný 
stupeň by však zásadně změni-
lo charakter bazénu a možnosti 

jeho využití. „vyhláška minister-
stva zdravotnictví rozděluje bazény 
umělých koupališť na dva základní 
druhy: plavecké bazény s teplotou 
vody do 28ºc  a koupelové bazény 
s teplotou vody nad  28ºc. předpis 
stanovuje nároky na recirkulaci, 

úpravu a dezinfekci vody pro oba 
druhy bazénů odlišně,“ vysvětluje 
Novák.

kdyby se teplota vody zvýšila 
nad oněch 28°c a z plaveckého 
bazénu by se stal koupelový, moh-
lo by to pro město znamenat doda-
tečné výdaje v řádu desítek milionů 
korun. Nehledě na to, že by bazén 
nebylo možné používat pro spor-
tovní účely – pro plavecké závody 
by se voda musela zase zchladit.  

„v podstatě by bylo vyloučeno 
veškeré souvislejší plavání z důvo-
du zvýšených zdravotních rizik, a to 
nejen z hlediska teploty vody, ale 
i použití většího množství chemiká-
lií,“ upozornil Novák. odbor správy 
sportovních zařízení provedl před-
běžnou kalkulaci, která ukázala, 
že nutná úprava technologie pro 
zvýšení současné teploty o 2°c 

roční fungování si připomíná 
centrum na podporu integrace  ci-
zinců pro Jihočeský  kraj, které 
působí  nejen v českých Budějovi-
cích,  ale v rámci celého kraje. 

„Jednoznačně nejžádanější 
službou je poradenská a infor-

s jarní sezónou se v č. Bu-
dějovicích zvýšil počet cyklistů. 
městská policie české Budějovice 
proto do ulic vysílá cyklohlídky, až 
12 strážníků vybavených horský-
mi koly. až do podzimu se s nimi 
můžete setkávat např. v Nemani-
cích, suchém vrbném, rožnově či 
na máji.

„hlídky se budou kromě běžné 
hlídkové činnosti zaměřovat také 
na kontroly cyklistů a povinnou 
výbavu jízdních kol,“  přibližuje 
tiskový mluvčí  městské policie 
václav sup. slibuje i dárky pro 
nejmenší cyklisty: „při příležitosti 
‚zahájení sezóny’ budou tyto hlíd-
ky vybaveny i drobnými dárky pro 
děti. v případě, že strážníci zastaví 
a zkontrolují malého cyklistu a ten 
bude mít své jízdní kolo v pořádku, 
může se těšit i na drobné dárky. 
půjde například o různé reflex-
ní přívěšky, omalovánky, pexeso 
s bezpečnostní tématikou a jiné 
další drobnosti.“

Na povinnou výbavu, ale např. 
i jízdu po chodníku by si měli dát 
cyklisté pozor. loni jim strážní-

rada města se rozhodla využít 
výzvu Nadace proměny – městský 
prostor na akci a pokusit se o zís-
kání grantu na regeneraci nábřeží 
malše a prostoru malého jezu.

„chceme zkvalitnit stávající 
funkce parku a rozšířit možnosti 
jeho využití jako centra pro spor-
tovní a rekreační aktivity obyvatel, 
a to nejen doplněním dalších slu-
žeb, jako je půjčovna sportovních 
potřeb, loděk, občerstvení, ale 
i zázemím, šatnami, toaletami a po-
dobně,“ přibližuje záměr náměstky-

českobudějovický magistrát při-
chází se zajímavou iniciativou. ta po-
může lidem, kteří se dostali do hmot-
né nouze, a k tomu ještě prospěje 
výraznému vylepšení vzhledu města, 
které to navíc moc stát nebude. Jed-
ná se o institut veřejné služby. lidem 
ve finanční tísni umožní si vydělat při 
úklidových pracích ve městě.

„rozhodně ne každý se cítí dobře 
jako pasivní příjemce podpor. raději 
přivítá možnost svým dílem společ-
nosti také něčím přispět. právě těmto 
lidem je veřejná služba určena. Na-
víc je tu i motivační stránka. ti, co se 
zapojí, mají po odpracování určitého 
počtu hodin veřejné služby nárok 
na zvýšení základního příspěvku pro 
osobu v hmotné nouzi. Neoddis-
kutovatelný je pak i fakt, že veřejná 
služba přinese městu úsporu finanč-
ních prostředků a ty pak mohou být 
použity jinak,“ konkretizuje výhody 

(čerpadla, rozvody, filtry, Uv lampy, 
odvlhčovače atd.) by se pohybova-
la v desítkách milionů korun. Navíc 
by se razantně zvýšily i provozní 
náklady spočívající v nárůstu spo-
třeby vody, energií, chemikálií atd. 
(v současnosti se voda kompletně 

obměňuje kaž- 
dých pět ho-
din, v případě 
zvýšení teploty 

by se interval výměny vody zkrátil 
na dvě hodiny).

Druhou možností je zvýšení 
teploty tak, aby se co nejvíce blí-
žila mezní hodnotě 28°c, jako se to 
dělá v dětském bazénu. „sportov-
nímu plavání tento postup při tré-
nincích nevadí, před závody bude 
nutno ‚připravit‘ vodu na teplotu 
27,1ºc – 27,2ºc. Dojde však k dal-
šímu nárůstu vlhkosti vzduchu, 
a protože hodnoty jsou již nyní 
mezní, bude zřejmě nutno po vy-
hodnocení konkrétních hodnot 
aplikovat odvlhčovače vzduchu. 
Existují zde určitá rizika překročení 
limitní teploty vody 28ºc, zvýší se 
nároky na kvalitu vody, bude nutno 
použít více chemie a zvýšit recirku-
laci vody, nárůsty provozních ná-
kladů by však neměly být zásadní,“ 
uzavřel Novák.

Zaujalo vás: teplota vody v bazénu

Město veřejnou službou
 ušetří na úklidu

Na výstavě Mobil salon, která se konala na výstavišti v polovině dubna, městská policie přiblížila 
lidem běžný život strážníka.                                                                                   Foto Petr Zikmund

mační činnost, kterou vyhledalo 
349 klientů. o výuku českého ja-
zyka projevilo zájem 218 cizinců, 
o právní poradenství  21 klientů 
a kurzy sociokulturních doved-
ností navštívilo 28 klientů,“ shrnu-
je vedoucí centra markéta Jindro-
vá a dále upřesňuje, že nejčastěji 
nabízené služby využívali občané 
vietnamu, Ukrajiny, číny, ruska, 
mongolska a Běloruska. 

„centrum na podporu integrace 
cizinců vzniklo na základě potřeby 
pomoci začlenit státní příslušníky 
třetích zemí s trvalým nebo dlou-
hodobým pobytem do majoritní 
společnosti v naší republice. za-
řízení je provozováno správou 
uprchlických zařízení ministerstva 
vnitra, jakožto organizační slož-
ka státu, a je spolufinancováno 
z Evropského fondu  pro integraci 
státních příslušníků třetích zemí,“ 
objasňuje českobudějovický radní 

tomáš Bouzek. 
pracovníci centra organizu-

jí  i akce pro majoritní společnost, 
jejichž cílem je především přiblížit 
a představit jiné kultury a národy 
a také otevřít problematiku inte-
grace v širším měřítku. „s velkým 
ohlasem se setkal například mon-
golský večer i čtení zahraničních 
pohádek,“ poznamenala markéta 
Jindrová.

centrum spolupracuje s širo-
kým spektrem organizací, nejen 
státních, ale i nestátních nezisko-
vých. Jedná se například o službu 
cizinecké policie, odbor azylové 
a migrační politiky, krajský úřad 
Jihočeského kraje, magistrát měs-
ta české Budějovice, Finanční 
úřad, okresní správu sociálního 
zabezpečení, úřady práce, měst-
ské úřady, odbory sociálních věcí, 
živnostenské úřady, multikulturní 
centrum, charita a další. 

Integrační centrum pomáhá cizincům

Strážníci vyrazili do terénu na kolech

Město upraví Malý jez 
do přívětivější podoby

ně primátora Ivana popelová. 
„Do projednávání o konečném 

architektonickém řešení bychom 
rádi zapojili i veřejnost,“ doplňuje 
Ivana popelová. 

otevření parku by se veřejnost 
mohla dočkat v roce 2015. pokud 
město uspěje, měla by v roce 2012 
proběhnout architektonická sou-
těž, která bude projednána s veřej-
ností, a na to by měla následovat 
realizace. Nadace platí všechny 
fáze přípravy projektu, maximální 
výše dotace je 25 mil. kč.

ci dali 682 pokut. Domluvou pak 
strážníci řešili 1420 přestupků.

Úkolem cyklohlídek však nebu-
de pouze dohled nad cyklistickým 
ruchem v ulicích města. „občané 
se samozřejmě mohou na stráž-
níky obrátit s žádostí o pomoc či 
radu stejně jako u pěších hlídek,“ 
doplňuje václav sup.

zvýšit operativnost strážníků 
mají však i hlídky, které též využí-
vají k přesunu dvou kol, tentokrá-
te však sedlají elektrické skútry. 
těmi je městská policie vybavena 
od srpna.

„protože skútry na jedno nabi- 
tí dokážou dojet až 60 km, mohou 

na nich hlídky vyrážet i do okrajo-
vých částí města, a tak není pro-
blém hlídkovat i v lokalitách, kam 
by se běžné pěší hlídky dostávaly 
jen stěží,“ vypočítává výhody vác-
lav sup.

hlídky tak obsáhnou zavadil-
ku, haklovy Dvory či oblast vr-
benských rybníků na jedné straně 
města či třebotovice nebo kaliště 
na jeho druhém konci.

„vedle kontroly exponovaných 
lokalit se tyto hlídky zaměřují 
i na preventivní kontroly hřbitovů  
v mladém a u sv. otýlie či na kon-
troly odlehlých garáží například 
v suchém vrbném,“ uzavírá sup.

republikový výbor pro prevenci 
kriminality schválil návrhy komise 
pro hodnocení městského programu 
na rok 2011. 

„město podalo projekt s názvem 
systém včasné intervence, který 
získá dotaci ze státního rozpočtu 
ve výši 1 440 000 korun,“ pozname-
nal náměstek primátora petr pod-
hola a dále upřesnil, že podle vládou 
schválené strategie prevence krimi-
nality na roky 2008 až 2011 se o do-
tace mohou ucházet města s více 
než pětadvaceti tisíci obyvatel. 

„cílem podpořeného projektu je 
zavedení systému včasné intervence 
a tím zefektivnění metod práce 
všech zainteresovaných subjektů, 
například sociálně právní ochrany 
dětí, probační a mediační služby čr, 

Nový projekt pomůže mládeži
policie čr, soudů i zastupitelství,  
vztahující se k oblasti delikvence 
dětí, trestné činnosti páchané 
na dětech a jejich sociálně právní 
ochraně,“ vysvětluje náměstek. 

v praxi to znamená, že pod-
statná část přiznané dotace půjde 
na vznik databáze, která bude ob-
sahovat spisy o dětech a mladist-
vých, jež jsou v péči orgánů sociálně 
právní ochrany dětí. Databázi bu-
dou spravovat pracovnice sociál-
ního odboru a přístup do ní budou 
mít pouze zainteresované subjekty 
v odůvodněných případech. 

„v současné době evidují kurá-
torky pro děti a mládež odboru so-
ciálních věcí českobudějovického 
magistrátu asi 1 600 ohrožených 
dětí,“ doplnil náměstek podhola.

veřejné služby primátor Juraj thoma. 
Náklady magistrátu nejsou nijak 

vysoké. „Jsou spojeny s nezbytnou 
administrativou, nákupem nářadí, 
proškolením o bezpečnosti práce,“ 
vypočítává náměstek primátora ka-
mil calta a dodává, že kontrolu a do-
zor na pracovišti hradí ze svých pro-
středků úřad práce.

Náměstek primátora ještě upřes-
nil, že město zatím uzavřelo 84 pří-
slušných smluv, na jejichž základě 
bylo odpracováno již 528 hodin při 
úklidu města. „Ne všechny smlouvy 
začaly být ze strany lidí ve hmotné 
nouzi plněny, a tak teprve uvidíme, 
kolik z nich nakonec nabízenou pří-
ležitost skutečně využije,“ doplnil 
kamil calta. 

po dohodě s probační a mediač-
ní službou se do úklidu města zapojí 
i osoby odsouzené k trestu obecně 
prospěšných prací.

V rámci 3. ročníku Národního festivalu studentského španěl-
ského divadla, který podpořilo i město České Budějovice, přijal 
primátor Juraj Thoma španělského atašé pro vzdělávání Deme-
tria Fernándeze Gonzáleze. Primátor ocenil, že Velvyslanectví 
Španělského království aktivně podporuje kulturní život a vedle 
divadla spolupořádá i Dny španělské kultury.             Foto archiv

Upozornění: Letní plovárna otevře 28. 5.



N o v I N y  č E s k o B U D ě J o v I c k é  r a D N I c E

Ul icemi  města otakarova

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

Dnešní otázka zní: Kdy byla v Otakarově ulici postavena hudební škola Matice školské?
Na výherce čeká mimo jiné kniha milana Bindera „100 let městské dopravy v českých Budějovicích“ 
s jeho vlastnoručním podpisem.
správná odpověď na otázku z březnového vydání je: Kostel Božského Srdce Páně byl postaven 
v letech 1903 – 1904.
výhercem je: Boh. Bukovský, Dobrovodská 50, 370 06 České Budějovice
Odpovědi zasílejte do 15. dubna 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.

základní krátký půdorys ota-
karovy ulice se vytvořil po vybu-
dování císařské silnice ze sadů 
ve směru na třeboň (rudolfov-
ská, též rybářská silnice) v 1. 
polovině 19. století. v místě ota-
karovy ulice byla pravděpodob-
ně jen polní cesta z rudolfovské 
k ulici Dlouhé (dnes Baarovy 
ulice), podle které si podnikate-
lé zařídili skladiště, např. dřeva, 
a ohraničili ploty. lidově se uli-
ci proto říkalo prkenná. Ještě 
v roce 1906 stály po pravé stra-
ně otakarovky od rudolfovské 
k riegrovce jen tři domy. Na rohu 
riegrovky to byla zahrada, závod 
a dům s ateliérem Ferdinanda 
vydry.

otakarova ulice končila až 
do začátku 20. století u Baa-

rovky, která se tehdy jmenovala 
Dlouhá. otakarovka se jevila pro-
ti dlouhé Dlouhé krátká, takže už 
v roce 1864 se objevil neúřední 
název krátká. zastupitelům obce 
se jméno krátká nezdálo vhodné, 
proto roku 1875 obdržela krátká 
oficiální název otokarova, v něm-
čině ottokargasse. léta se použí-
valo otokarova s „o“, až se ve 20. 
století postupně ustálilo otakaro-
va s „a“, což ladí s tvarem jména 
krále přemysla otakara II. mezi-
tím byla ulice protažena, spíše 
proražena, poněvadž s výkupem 

pozemků byly majetkoprávní potí-
že, na pozdější palackého náměstí. 

v ulici v období 1. republiky 
prosperovala jen jedna hospoda 
U hrdličků na rohu Baarovky. Udr-
žela se dodnes pod názvem U hr-
dinů. málo udržovaný dům U hrdi-
nů byl v roce 2008 opraven a opat-
řen nápisem „sport Bar, restaurace 
tIpos, NoN stop“. Dnes „re-
staurace a herna U hrdinů“. vůbec 
celá otakarovka v období socia-
lismu byla málo udržovaná, ne-li 
neudržovaná. stejně tak zástavba 
okolí v ploše rozkládající se přes 
lipenskou a Jeremiášovou k želez-
ničnímu náspu. Několik územních 
plánů počítalo s asanací této čtvrti 
města (asanace znamenalo tehdy 
skoro totéž jako demolice). podnik 
Jihočeský průmysl masný chtěl 

mezi otakarovou a lipenskou po-
stavit masný komplex, od čehož se 
ustoupilo kvůli hygienickým nor-
mám (potom se začal stavět ma-
sokombinát v kněžských Dvorech).

secesní vilový objekt socha-
ře a štukatéra Ferdinanda vydry 
na rohu riegrovy ulice blíže k Nové 
stál ještě po roce 1993. Na protěj-
ším rohu bývalo kramářství Jose-
fa haase a následovaly v dalších 
domech zelinářky marie herber-
gerová a marie Berková. původní 
dům č. 4 před areálem u vydrů č. 
6, ve směru k Nové, koupila v roce 

1904 marie Feyerfeilová, choť c. 
k. živnostenského inspektora, 
od matěje marceglia, dirigen-
ta „včely“, se stavební parce-
lou a zahradou. roku 1933 je 
na domě č. 4 uveden Ing. Jaro-
slav hajíček (hajíčků měli starší 
dům v lannovce, kde je dnes pri-
or, a také zajímavý dům ve stylu 
art deco ve štítného ulici).

Na rohu skuherského ulice 
v prostoru, kde na původním 
sokolském cvičišti měl tenisový 
klub čltc kurty, postavila mati-
ce školská hudební školu. tenisté 
čltc (český lawn tenis club) si 
potom zařídili kurty na Josefáku 
(později palačáku) u pekárenské 
ulice. v roce 1924 předala matice 
školská hudební školu do sprá-
vy města. Název česká hudební 

škola se pak změnil na městská 
hudební škola. za socialismu 
měla hudební škola název li-
dová škola umění (lšU). v roce 
1990 byl ustanoven nový název 
základní umělecká škola B. Jere-
miáše. pozoruhodné je, že i lšU 
patřila do „asanace“. podle vyjá-
dření útvaru hlavního architekta 
města ze dne 24. června 1970 
přicházela v úvahu demolice lšU 
v otakarově ulici nejdříve za 5 
let, a tudíž se nepovolují stavební 
úpravy na budově lšU, jen větší 
údržba.

rada města se rozhodla pod-
pořit dotacemi v roce 2011 i hasi-
če. ti získají celkem 1,52 milionu 
korun. částka 1,4 milionu korun je 
určena hasičskému záchrannému 
sboru Jihočeského kraje, 120 tisíc 
doputuje hasičům dobrovolným.

„Nezřizujeme vlastní jednotku 
požární ochrany, využíváme proto 
hzs Jihočeského kraje. vychází-
me proto vstříc řediteli hasičů lu-
bomíru Burešovi, který město po-
žádal o navýšení dotací,“ vysvětlu-
je primátor Juraj thoma.

celá dotace bude rozdělena 
na investiční potřeby – 1,26 mi-
lionu – a na neinvestiční potřeby, 
tedy provozní náklady, je určeno 
140 tisíc korun. 

v rámci rekonstrukce ulice E. 
rošického vznikne v místě křížení 
s ulicí m. horákové nová kruho-
vá křižovatka, která je připravena 
na budoucí propojení ulice m. ho-
rákové a strakonické.

výstavba křižovatky byla zahá-
jena 18. dubna a potrvá pravděpo-
dobně až do konce září. stavba si 
vyžádá uzavírku nejen křižovatky, 
ale i úseku Evžena  rošického mezi 
ulicemi větrná a milady horákové.  

„objízdná trasa pro veškerou 
dopravu bude vedena po ploše 
stávajícího parkoviště, přiléhajícího 
k uzavřené křižovatce, a provizorní 
komunikaci, která přes ně povede,“ 
upozornil primátor  Juraj thoma  
a dále doplnil, že uzavírka navazuje 
na již uzavřenou část silnice v úse-
ku oskara Nedbala-větrná.

kompletní rekonstrukce ulice 
Evžena rošického byla zaháje-
na v říjnu loňského roku. Náklady 

Na jediném dubnovém jedná-
ní rady města, které se konalo  
14. dubna, rozhodovali radní o té-
měř 120 bodech programu. zde 
najdete stručný výběr těch důle-
žitých a pro veřejnost zajímavých. 

Dotace v oblasti kultury
v rámci dotačního programu 

města bylo v oblasti kultury podá-
no celkem 148 žádostí v celkové 
částce 12 069 417 kč, z nichž dvě 
byly vyřazeny, neboť došly po ter-
mínu. k rozdělení byly 4 miliony 
korun. Žádosti nejprve projednala 
kulturní komise a poté rada města. 
Nejvíce žádostí – celkem 72 s po-
žadavkem na téměř sedm milionů 
korun – přišlo na podporu kultur-
ních akcí. rozděleno bylo v tomto 
opatření mezi žadatele 1,955 mili-
onu korun. 

Dotace v oblasti sportu
Na podporu činnosti sportov-

ních klubů rozdělilo město mezi 54 
žadatelů 6 milionů korun, přičemž 
největšími příjemci dotací se stali 
občanská sdružení hc české Bu-
dějovice (966 tis.), Jihočeský fotbal 
(914 tis.), tJ lokomotiva čB (391 
tis.). Dotace byly rozděleny i ža-
datelům s formálními nedostatky 
v žádostech, těm nicméně byly po-
kráceny oproti ostatním o 25 nebo 
o 50 %. Na podporu konkrétních 
sportovních akcí bylo rozděleno 
dalších 500 tisíc korun.

Zapojení partnerů do IPRM 
Levý břeh Vltavy

z rozhodnutí rady města byly 
do Integrovaného plánu rozvoje 
města, který se zabývá rozvojem 
levobřežní části města se sídlišti 
vltava a šumava, zařazeny projek-
ty partnerů, kterým se tak zvyšuje 
šance na získání dotací z evrop-
ských fondů.

Jedním ze schválených partne-
rů je Biologické centrum akademie 
věd čr s projektem cEkopot 
na dobudování vědeckého centra 

Území sportovního  
areálu na sídlišti Vltava

Návrh na pořízení změny 
územního plánu, která se týká po-
zemků mezi krčínovou ulicí a sil-
nicí I/20, schválilo zastupitelstvo 
10. dubna. o změnu funkčního 
využití pozemků ze zastavitel-
ného území pro sportovní areály 
na zastavitelné území s charakte-
rem smíšeným kolektivního byd-
lení v příměstí požádali majitelé, 
kteří tam nyní provozují sportovní 
areál.

„Důvodem podání návrhu 
na pořízení změny je podle na-
vrhovatele malý zájem obyvatel 
o dosud nabízené restaurační 
služby a sportovní vyžití. Navr-

V ulici Rošického vzniká
nová kruhová křižovatka

na její obnovu představují 100 mili-
onů korun, dalších 55 milionů bude 
stát příprava trolejí pro linku č. 1 
městské hromadné dopravy.  stav-
bu spolufinancuje Jihočeský kraj, 
jehož příspěvek je 65 milionů korun. 

„za netradiční  okružní křižovat-
ku, která bude mít tvar podobný 
vějíři, zaplatí město přes devět mi-
lionů korun. provizorní komunikaci 
za 2 miliony uhradí kraj,“ dodává 
náměstek kamil calta.      

Uzavírka si vyžádá také změnu 
trasy linek mhD č. 1 a č. 5. spo-
je linky č. 1 jedoucí do haklových 
Dvorů budou odkloněny přes pro-
vizorní komunikaci po ploše par-
koviště. ostatní spoje linky č. 1 
a veškeré spoje linky č. 5 budou 
po celou dobu uzavírky odkloněny 
na konečnou zastávku máj - anto-
nína Barcala. Na všech zastávkách 
dotčených linek budou umístěny 
výlukové jízdní řády.

Hasiči dostanou od města 
příspěvek 1,5 milionu korun

v rozpočtu se však počítá 
i s podporou hasičů dobrovol-
ných, kteří zajišťují povinné po-
žární hlídky na kulturních a spor-
tovních akcích. „Dobrovolní hasiči 
jsou příkladem spolkové aktivity, 
která na sebe váže i mládež. Navíc 
hasiči na českobudějovicku půso-
bí už více jak sto let,“ vypočítává 
další důvody pro jejich podporu 
primátor Juraj thoma.

částka 50 tisíc korun je vyčle-
něna pro sbor dobrovolných ha-
sičů v Nových hodějovicích, sbor 
v českých Budějovicích obdrží 
30 tisíc, do Nového vráta směřuje 
20 tisíc a po 10 tisících dostanou 
dobrovolní hasiči haklových Dvo-
rech a mladém.

Stručně z rady města
na výzkum rybích společenstev 
a jejich ekosystémů v údolních ná-
držích. Dalším projekt je Jihočes-
ké univerzity a spočívá v rozvoji 
mezinárodního centra pro funkční 
studium parazitických prvoků, je-
hož klíčovou aktivitou bude snaha 
udržet nejlepší studenty do dok-
torandského studia, spolupráce 
s úspěšnými českými vědci, kteří 
se již prosadili na zahraniční scé-
ně, a rozvojem mezinárodních 
kontaktů a místního výzkumu.

Setkání v Lorientu
radní podpořili částkou 

15 000 kč květnové setkání oddílů 
vodního slalomu z českých Budě-
jovic, ludwigshafenu a lorientu 
(partnerské město Budějovic) prá-
vě ve francouzském lorientu. vo-
dáci použijí příspěvek na úhradu 
cestovních nákladů. Do lorientu 
se s podporou ve výši 25 000 kč 
od města vydají i studenti čes-
ko-anglického gymnázia, které 
udržuje od září 2009 vztahy s lo-
rientským lycée Dupuy do lome. 
Do Francie se studenti vydají také 
v květnu. v dubnu zase francouz-
ští studenti navštívili české Budě-
jovice.

Podpora osobní asistence
částku 150 tisíc korun přidělili 

radní společnosti ledax a 93 tisíc 
korun centru pro zdravotně posti-
žené Jihočeského kraje. obě or-
ganizace z dotace zaplatí posky-
tování osobní asistence svým kli-
entům z řad seniorů a postižených  
v I. pololetí tohoto roku. 

Ředitel/ka mateřské školy
rada města vyhlásila výbě-

rové řízení na ředitele nebo ře-
ditelku mateřské školy papíren-
ská. zájemci se mohou hlásit do  
16. května, termín nástupu je  
1. září. podrobnosti jsou zveřejně-
ny na webových stránkách města 
www.c-budejovice.cz

Změny územního plánu
hovatel zatím nemá konkrétní 
představu investičního záměru, 
ale jako možnou variantu uvádí 
obdobné využití, jako je v sou-
časnosti provozováno na sever 
od řešených pozemků, tedy vý-
stavbu obchodního či nákupního 
zařízení,“ poznamenala náměst-
kyně primátora Ivana popelová.

Návrh je veřejně vystaven 
na úřední desce magistrátu do  
9. května 2011.

Komunikace  
v Českém Vrbném

zastupitelstvo 10. dubna 
schválilo návrh zadání změny 
územního plánu v oblasti českého 
vrbného. 

změna se týká pozemků, 
na nichž by výhledově měla vznik-
nout nová silnice napojující silnici 
I/20 (na plzeň) s ochranným pří-
stavem v českém vrbném, která 
bude tvořit jakýsi obchvat severně 
od současné zástavby ležící vý-
chodně od silnice I/20, aby v bu-
doucnu auta nemusela projíždět 
zástavbou jako nyní. 

Je proto nutné změnit funkční 
využití pozemků, které jsou nyní 
buď nezastavitelným územím 
městské zeleně, nebo zeměděl-
ským půdním fondem, na území 
dopravní vybavenosti, aby tam 
nová silnice výhledově mohla být 
postavena (v současnosti se však 
její stavba nepřipravuje).
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Service for the Future
www.asa-cz.cz

Provozní doba sběrných dvorů
Dolní ulice, švábův hrádek a plynárenská ulice

Jsme tu pro vás: tel. 724 976 885, 387 004 602

1991 – 2011 
20 LET TRVÁNÍ TROLEJBUSOVÉ DOPRAVY 

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI SI VÁS DOVOLUJEME POZVAT NA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V SOBOTU 14.5.2011  OD 10,00 DO 16,00 HODIN

VE VOZOVNĚ TROLEJBUSŮ V HORNÍ ULICI 
A VE VOZOVNĚ AUTOBUSŮ V NOVOHRADSKÉ ULICI.

(mEzI  vozovNamI BUDE zaJIštěNa kyvaDlová Doprava)

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Novohradská 738/40
370 33 České Budějovice
Tel.: 387 719 111, fax: 387 240 763
e-mail: info@dpmcb.cz
www.dpmcb.cz

Prohlídku čistírny odpadních vod 
dětem zpříjemnil vodník

letní období (1.5. - 30.9.)  zimní období (1.10. - 30.4.)

Po - Pá  08:00 - 20:00 08:00 - 18:00 

So 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00

Ne 13:00 - 19:00 14:30 - 18:00 

Sedmnáctá svíčka na narozeninovém 
dortu Projektu 100 nebude poslední

Deset let měl trvat projekt 100 
organizovaný asociací českých 
filmových klubů. „Během deseti 
let se mělo předvést 100 filmů,“ 
osvětluje název putovní přehlídky 
mimořádně kvalitních a oceňova-
ných filmů ředitel městského kina 
kotva Jan turinský. Namísto toho 
ale festival letos zfoukne na na-
rozeninovém dortu již 17. svíčku. 
„zjistilo se, že projekt si získal 
oblibu. značka tak zůstala a už 
se projekt nepřejmenovává podle 
počtu odehraných filmů,“ dodává 
Jan turinský.

v kině kotva uvede projekt 
16. května povídkový snímek 
puškvorec současného polského 
režiséra andrzeje Wajdy, známé-

ho především historickým drama-
tem o stalinistickém teroru katyň, 
a zakončí jej po šestidenním ma-
ratonu naopak archivní film velká 
láska, komedie francouzského re-
žiséra pierra étaixe.

Jistým tahákem bude podle 
Jana turinského film Erotikon, pro-
mítaný 18. května. „Film je z histo-
rického hlediska zajímavý tím, že 
se v něm objevuje první odhalené 
tělo v české kinematografii a dost 
možná i v Evropě,“ láká na film Jan 
turinský. Nečekejte ovšem erotiku 
v dnešním slova smyslu.

a co je na projektu nejdůle-
žitější? „I přes blockbusterovou 
nabídku české distribuce má pro-
jekt 100 pevné místo v české kine-

matografii,“ hodnotí Jan turinský 
projekt, do kterého je zapojen už 
od roku 2004, kdy se hrálo ještě 
v dnes již zrušeném kině vesmír.

a co vzkázat všem, kteří po-
škozují film nelegálním stahová-
ním? „Filmové vnímání ovlivňuje 
nejen velikost plátna či kvalita 
zvuku, která je díky velkému sálu 
nesouměřitelná s obývákem, ale 
i spolusdílení prožitku s ostatními 
diváky. z komedie tak udělá ještě 
větší srandu a smutný příběh pro-
mění v hotovou tragédii,“ je pře-
svědčen Jan turinský.

více informací k programu 
i k nabídce jednotlivých filmů 
najdete na stránkách www.pro-
jekt100.cz.

Bambiriáda pobaví nejen děti
od 26. do 29. května se bude 

u sportovní haly konat Bambiriá-
da 2011, jejímž cílem je veřejnosti 
představit činnost sdružení dětí 
a mládeže a středisek volného 
času. pro letošní ročník bylo zvo-
leno motto „máme se o co podě-
lit“. heslo svým obsahem rezonu-
je s poselstvím Evropského roku 
dobrovolnictví, jehož oficiální akcí 
v oblasti mládeže se Bambiriáda 
stala.

U sportovní haly bude připra-
veno pódium pro kulturní vystou-
pení, které bude tvořit přirozené 
centrum dění. okolo pódia budou 

expozice jednotlivých sdružení, 
kde si budou moci návštěvníci 
ozkoušet nejrůznější sporty a do-
vednosti, a ve vestibulu haly bude 
již tradičně centrální prezentace 
a infocentrum. 

organizátorem Bambiriády 
v českých Budějovicích je i v le-
tošním roce raDamBUk - rada 
dětí a mládeže Jihočeského kra-
je. partnerem Bambiriády je také 
město české Budějovice. „město 
Bambiriádu dlouhodobě podporu-
je, letos konkrétně částkou pade-
sáti tisíc korun,“ upřesnil náměs-
tek primátora petr podhola. 

Dračí lodě 
na Vltavě

v červnu zažijí české Budě-
jovice velkou vodáckou premié-
ru – na vltavě nad jezem v čes-
kém vrbném se zde pojedou 
závody tzv. dračích lodí. Jedná 
o 14 metrů dlouhé lodě s dračí 
hlavou na přídi a posádkou dva-
ceti pádlujících, jimž udává ryt-
mus bubeník na přídi a vše řídí 
kormidelník na zádi.

Do závodu o pohár primá-
tora českých Budějovic, který 
se koná v sobotu 25. června se 
může přihlásit kdokoli, kdo dá 
dohromady dostatečně počet-
ný tým, kormidelníka a případ-
ně i bubeníka zajistí organizá-
toři, klub satani z Doubí. kromě 
závodů je připraven na celou 
sobotu doprovodný program 
včetně večerního.

více o závodu a dračích lo-
dích obecně najdete na strán-
kách www.dragonjc.cz.

kromě podívané při závodu 
si budou moci návštěvníci pro-
hlédnout dokončený ochran-
ný přístav, který bude otevřen 
krátce předtím. v letošním roce 
také oddíl vodního slalomu 
kompletně rekonstruuje svou 
slalomovou dráhu. 

rada města se rozhodla zlep-
šit adventní tvář města a přiblížit 
ji mnohem více podobě, kterou 
známe např. z rakouských měst. 
Inspiraci si ale vzala z olomouce. 

„Do 27. května se mohou hlásit 
uchazeči o provozování advent-
ních trhů v českých Budějovicích. 
hledáme pořadatele na dlouhodo-
bé zajištění trhů. smlouva s ucha-
zečem by se uzavřela na dobu 
tří let. pokud ale pořadatel zajistí 
i tradiční kluziště na náměstí, uza-
vřeme smlouvu na pět let, obojí 
s možností opce. Náklady pone-
se pořadatel,“ přibližuje strategii 
města náměstkyně primátora Iva-
na popelová.

město chce ovlivnit kritizova-
nou podobu adventní trhů, pro-
dávaný sortiment a nabízený pro-
gram. 

„chceme se více zaměřit na ře-
meslnou výrobu, ale i gastrono-
mii, trhy by měly nabízet více tra-
dičních regionálních jídel. prodej 
punče by pak měl být jednotný, 
aby si návštěvník si mohl odnést 
svůj hrneček, jak to známe ze za-
hraničí. trhy by měly trvat v plné 
podobě od 1. adventní neděle až 
do 23. prosince, 24. až 26. pro-
since bychom pak chtěli zachovat 
alespoň základní program, pří-
padně jej protáhnout do tří králů,“ 
popisuje změny Ivana popelová. 

zároveň ujišťuje, že některé 
z dalších již zapsaných tradic - 
jako je např. přílet anděla - mají 
být zachovány. 

Lepší advent

Na setkání s vámi se těšíme.

Nadační fond tesco pořádá 28. 
května pod záštitou primátora Ju-
raje thomy charitativní Běh pro 
život. cílem běhu, který se koná 
v průběhu roku v sedmi městech, je 
vybrat 3,5 milionu korun na zajištění 
domácí péče pro 160 onkologicky 
nemocných děti po dobu dvou let.

„Naším cílem je i podporovat 
zdravý životní styl. trasy jsou navr-
ženy tak, aby je zvládl opravdu kaž- 
dý – není nutné běžet, ale zúčast-
nit se,“ uvedla manažerka projektu 
Běh pro život hana svobodová. 

Běh začíná v 15.00 hodin na ná-
městí přemysla otakara II. a trasa 
po centru a okolí měří necelé čtyři 
kilometry.

Během pomůžete dětem
startovné, které je hlavním vý-

těžkem běhu, činí 200 kč na oso-
bu, pro děti, seniory a celé rodiny 
méně. podpořit Běh pro život však 
můžete i jinak – pomocí dárcovské 
sms ve formě Dms krtEk na číslo 
87777, přispěním na účet Nadační-
ho fondu tesco 6068501001/5500 
nebo zakoupením speciálních 
modrých tkaniček za 50 kč v ob-
chodech tesco. 

Další podpora a pomoc může 
být virtuální, na internetu - více 
na stránkách projektu www.beh-
prozivot.cz.

loni se v celé republice zúčast-
nilo přes 15 tisíc běžců a bylo vy-
bráno 5,5 milionu korun.


