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Zápisník
Když je fuj
„hamburger“
naprosto mňam

VÝZVA

Vyfoťte svého prvňáka
Vážení čtenáři, první cesta do
školy je zlomovým okamžikem
v životě každého dítěte i celé
rodiny. Podělte se o tuto chvíli
s ostatními. Vyfoťte svého
prvňáka a umístěte fotografii
na web rajce.net (více informací
najdete na
www.rajce.net/prvnak).
Nejlepší fotografie zveřejníme
v MF DNES.

» Pokračování ze str. B1
I kvůli tomu, aby shazovala přede-
vším tělesný tuk, chodí Jana Ško-
laudyová na pravidelná měření na
přístroj In-body, který dokáže zjis-
tit také správnou hladinu vody v
těle. „Paradoxně mám největší pro-
blém s tím, abych za den vypila ale-
spoň dva litry nebublinkové vody
nebo zeleného čaje,“ dodává s tím,
že na malé porce jídla si už zvykla.

„Začala jsem používat dezertní
talířky. A klidně si dám omáčku s
knedlíkem a masem,“ směje se,
ale vzápětí prozrazuje, že kolečko
knedlíku smí být nanejvýš jedno. K
němu tak čtyři lžíce omáčky a pět
čtverečních centimetrů masa. Ško-
laudyová si porce pečlivě hlídá.
Obává se totiž, aby si žaludeční stě-
ny opět neroztáhla.

„Statistiky uvádějí, že polovina
pacientů si žaludek zvětší. Přesta-
nou pak okamžitě hubnout. Já
mám ale ještě plán na mnohem

větší snížení váhy,“ líčí. Pomáhá jí
i obdiv rodiny a známých, kteří ji
znali v posledních letech jako po-
řádnou baculku.

„Věřte, že když mi syn řekne, že
jsem teď téměř poloviční, zvedne
mi to pořádně sebevědomí,“ pro-
zrazuje. Navíc má prý Školaudyová
pocit, že tělesně omládla, a má da-
leko větší chuť do různých aktivit.

Jako bývalá tělocvikářka vysvět-
luje, že by svůj nynější příval ener-
gie přirovnala k endorfinům, které
si tělo vyrábí, když člověk cvičí. Vol-
ný čas dělí mezi rodinu, vnučku a
golf. Navíc jezdí po republice a vyu-
čuje techniku malování horkým
voskem.

„ Nechtěla jsem po odchodu do
důchodu jen sedět doma, uklízet,
vařit a plít zahrádku. A jsem teď
opravdu moc ráda, že neprožiju
zbytek života v tom svém příšerně
tlustém těle,“ uzavřela se spokoje-
ným úsměvem. Mirka Nezvalová

TÁBOR Ladislavu Suchánkovi z Tá-
bora hrozí, že bude muset nechat
zbořit rodinný dům, kde bydlí. Při
jeho stavbě ve čtvrti Horky totiž ne-
oprávněně zabral městský poze-
mek o rozloze 70 metrů čtvereč-
ních. Demolice ho čeká v případě,
pokud mu zastupitelé na dnešním
zasedání odmítnou tento poze-
mek odprodat.

Na problémy si Suchánek zadě-
lal před více jak čtyřmi lety, kdy za-
čal stavět na svém pozemku načer-
no rodinný dům. „Byla to moje
chyba, měl jsem příslib stavební-
ho povolení, tak jsem začal stavět
a nenapadlo mě, že mohou být ně-
jaké problémy,“ přiznal Suchánek.

Podruhé chyboval, když si přes-
ně neověřil, kam až sahá jeho po-
zemek, a svůj dům postavil tak, že
40 centimetry zasahuje na poze-
mek města. Společně s přístupo-
vou cestou tak zabral celkem ko-

lem 70 metrů, které mu nepatří.
„Staré a nové mapy se navzájem

překrývaly, nebylo jasné, kde přes-
ně můj pozemek končí. Doufal
jsem, že stavím na svém, nebo že
se případně dohodneme, vždyť za
mým stavením je už jen les,“ uvedl
Suchánek.

Politický nádech dostal celý pro-
blém ve chvíli, kdy se Ladislav Su-
chánek stal městským zastupite-
lem za ČSSD. „Lidé mají do politi-
ky vstupovat s čistými úmysly, a ne
z důvodů, aby zlegalizovali své pře-
činy,“ zlobí se zastupitel za KSČM
a předseda kontrolního výboru tá-
borské radnice Ladislav Šedivý.

Ten je největším odpůrcem pří-
padné dohody mezi Suchánkem a
městem. „Já se na lumpárnách
pana Suchánka odmítám podílet,“
rozčiluje se Šedivý.

Suchánek je přesvědčen, že jde
o pomstu za jeho postoj k vodáren-

ské společnosti, kterou žaloval u
soudu, že nevrací lidem přeplatky.
„V té době jsem se panu Šedivému
znelíbil a stal jsem se jeho nepříte-
lem číslo jedna,“ říká s mírnou iro-
nií v hlase Suchánek.

Dnes už bývalý zastupitel a pod-
nikatel Suchánek svoji chybu uzná-
vá a tvrdí, že ji chce napravit. „Za

70 metrů, které jsem neoprávněně
zabral, nabízím městu pozemky o
rozloze 114 metrů čtverečních a k
tomu ještě doplatek 100 tisíc ko-
run,“ doplnil.

Proč je směna pozemků s měs-
tem pro Suchánka tak důležitá? Po-
kud nebude jeho černá stavba
kompletně stát na jeho pozemku,

nemůže ji zlegalizovat na staveb-
ním úřadu. A ten tak bude muset
vydat rozhodnutí o jejím zbourá-
ní. Suchánek by tedy pravděpo-
dobně musel svůj dům zbourat.
Nebo alespoň odstranit tu část zdi,
která zasahuje na pozemek města.

Proto se snaží městu nabídnout
za jeho pozemky s co největší proti-
hodnotou. Na svém pozemku vy-
budoval dětské hřiště, které je pří-
stupné pro všechny obyvatele a ná-
vštěvníky Horek. Za část zabrané
cesty nechal k pozemkům pod
jeho stavením postavit novou ko-
munikaci.

„Já jeho plánům nehodlám dát
zelenou. On to má dobře spočíta-
né a město by nakonec na směně
prodělalo. Pro mě je jediná přijatel-
ná možnost, ať nám vrátí poze-
mek,“ dodává nekompromisně Še-
divý.

Podobné problémy má na Hor-
kách také další zastupitel a ředitel
Střední odborné školy Heuréka Ja-
roslav Němec. Jeho vila má sice
všechny potřebné náležitosti, na-
černo jsou ale přivedené přípojky
a kanalizace. René Flášar

ČESKÉ BUDĚJOVICE (nez) Desítka
dívek v červených šatech s velkou
bílou mašlí v sobotu v budějovic-
kých ulicích propagovala regionál-
ní zpravodajství internetového
portálu iDNES. cz. Už od středy to-
tiž čtenáři na webových stránkách
budejovice.idnes.cz najdou aktuál-
ní informace o dění v kraji.

Milana Frajta, který si od nich

vzal letáček, zpráva potěšila.
„Vždycky si u počítače kliknu na
iDNES. Většinou se ale dozvídám
o celostátním dění. Takhle budu
mít z první ruky i to jihočeské,“
těší se Frajt.

Jana Potůčková dojíždí do kraj-
ského města denně autem z Krum-
lovska. I ona se chystá, že si bě-
hem dne jihočeské zprávy na inter-

netu prohlédne. „Rodiče sice MF
DNES denně kupují, ale já se dosta-
nu domů až večer. To už se mi no-
viny číst nechce,“ uvedla třicetile-
tá účetní.

Hosteska Lucie Piťhová, která
vedla jednu skupinku dívek, při-
znala, že reakce oslovených lidí
jsou většinou dobré. „Vezmou si le-
táček a zajímají se, jaká akce se

chystá. Občas někdo zažertuje, že
si nás rozbalí, ale odvahu nikdo ne-
našel,“ směje se. Kampaň s ná-
zvem Rozbalte to s iDNES.cz puto-
vala po všech krajských městech a
skončila právě v Budějovicích.

Krátce
LIŠOV

Vandalové vytrhali
u silnice 70 patníků
Poštovní schránky, popelnice a do-
pravní značky v Lišově na Budějo-
vicku a okolí zničili v pátek vanda-
lové. Mladíci z Prachaticka nejdřív
poškodili reklamní tabuli penzio-
nu a v prodejně s oblečením rozbi-
li výlohu. Cestou pak vytrhávali
poštovní schránky, jednu dokonce
hodili oknem do rodinného domu.
Na konci Lišova vytrhali asi 70 pat-
níků a vyvrátili značky. (zml)

ČESKÝ KRUMLOV

Provozní obral restauraci
o více než milion
Provozní v restauraci na Krumlov-
sku okradl svého zaměstnavatele o
1,1 milionu korun. Policie ho obvi-
nila ze zpronevěry. Provozní pod
svými kódy vstupoval do uzavře-
ných účtů v restaurační pokladně.
Na náhodně vybrané účtenky pak
nastavil stoprocentní slevy a peníze
si nechal. Dělal to téměř rok. (zml)

TÁBOR

Policisté zastavili vlak,
zachraňovali sebevraha
Asi 40letý muž chtěl v sobotu vpod-
večer skočit ze železničního mostu
přes řeku Lužnici v Táboře. Policie
zajistila zastavení vlaku a muže
přesvědčila, aby slezl. (nez)

D o nosu vás nejprve
praští vůně čerstvého
pečiva a poctivé fláko-

ty. V ústech potom libý pocit
pokračuje koncertem, který vy-
ladí chuťové pohárky na stupni-
ci blaha. A to vše bez kombina-
cí bůh ví jakého množství ingre-
diencí. Stačí si rozkrojit housku
z pekárny MPM Lomnice nad
Lužnicí a proložit ji plátkem ho-
vězího ze společnost ZEFA Vola-
ry. Že to připomíná hambur-
ger? Možná, ale jen pokud by
tyto potraviny na první pohled
porovnával slepec těsně před
tím, než mu spočinou na jazy-
ku. Nad krmí z amerických fast
foodů pak totiž vítězí jako Da-
vid nad Goliášem. Uvedenou
housku s hovězím a další po-
dobné dobroty můžete nyní
ochutnat na agrosalonu Země
živitelka v pavilonu R3, kde se
prezentují výrobci regionálních
potravin z jednotlivých krajů
ČR. Možná pak dáte za pravdu
tomu, že se naši farmáři a pro-
ducenti nemusejí za své výrob-
ky nejen stydět, ale že si zaslou-
ží i podporu českého odběratel-
ského trhu, kde je zatím díky ne-
výhodně nastaveným výkup-
ním kvótám tlačí Evropská unie
až na samé dno regálů. Byla by
totiž škoda, kdyby tu kvůli to-
muto trendu museli například
zemědělci časem pěstovat jen
řepku určenou k výrobě bionaf-
ty, kterou by ve finále místo lidí
krmili jen motory aut.

Ladislav Suchánek z Tábora začal nejprve stavět
načerno a nakonec si ke své parcele zabral i 70 metrů
čtverečních pozemku, který mu nepatří.

E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz, @mafra.cz

Ladislav Šedivý
Po roce 1968 se postavil proti
okupaci naší země spřátelenými
vojsky, byl vyhozen ze všech škol,
často musel měnit zaměstnání. Po
takzvané sametové revoluci ale
nešel zakládat Občanské fórum
(OF), naopak zcela překvapivě
vstoupil do komunistické strany.
„Tehdy z ní všichni odcházeli, a
když jsem viděl ty lidi, kteří se
začali cpát do funkcí v OF, raději
jsem šel proti proudu,“ vysvětluje
své rozhodnutí Šedivý. Dnes je
předsedou OV KSČM v Táboře a
předsedou kontrolní komise
Městského úřadu Tábor.

Ladislav Suchánek
Vystudovaný vodohospodář na
sebe prvně upozornil sporem s
Vodárenskou společností
Táborsko (VST). Upozornil na to,
že města, která v ní na Táborsku
soustřeďují svůj vodohospodářský
majetek, nevracela lidem přeplatky
z vodného a stočného. Prokazoval
na číslech, že přeplatky skutečně
vznikly. Získat v té době informace
z VST byl téměř nadlidský úkol. Od
té doby se Suchánek ocitl údajně
v nemilosti všech
zainteresovaných stran. Sám se
však dostal do problémů s černou
stavbou svého rodinného domu.

» Pokračování ze str. B1
Kvůli zpoždění navíc zemědělci ne-
stíhají včas připravit pole na setbu
ozimů. „Sklizeň u nás skončí jako
jedna z posledních. Na některých
místech pravděpodobně nezbyde
nic jiného, než obilí zaorat,“ kon-
statovala Hricová.

Jihočeští farmáři letos oseli zhru-
ba 147 tisíc hektarů orné půdy,

tedy o 5 800 hektarů méně než vlo-
ni. Tehdy v kraji sklidili celkem 709
tisíc tun obilí. Jaký výsledek zapí-
šou do statistik na podzim, se za-
tím dá jen těžko odhadnout.

Symbolické dožínkové věnce,
které posvětil českobudějovický
biskup Jiří Paďour, předali v sobo-
tu zástupci zemědělců ministrovi
zemědělství Ivanu Fuksovi a premi-

érovi Petru Nečasovi. „Bude mi při-
pomínat, že zemědělci se starají
nejen o to, abychom měli co jíst,
ale také o krajinu a rozvoj celého
venkova,“ podotkl při přebírání
věnce Nečas.

Premiér doufá, že ztráty z horší
sklizně zemědělcům aspoň částeč-
ně vykompenzují právě zvyšující
se ceny obilí. Lenka ZimmelováPŘEDPLATNÉ 225 555 522
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Rozbalte to s iDNES.cz Regionální zpravodajství na internetu propagovaly v Budějovicích dívky v červených šatech s bílou mašlí. Foto: L. Němec, MF DNES

Nemovitosti-koupě
Domy,byty super ceny Prolux.cz 841222222 

Automobily-popt.
Koupím automobil i bouračku od roku výr.
1995 - 2010, nabídněte. Tel. 606 861 822 

Auto-moto různé
Ekologická likvidace autovraků zdarma vč.
odvozu a dokladu o likvidaci. 720 11 94 11 

Obchodní spolupráce
Až 5000 Kč měsíčně navíc! Poskytněte
Vaše auto, plot či dům jako reklamní plochu 
pro firmy z celé ČR. T: 841 111 148. 

INZERCE

www.mfdnes.czDozvíte se víc.

Nechala si zmenšit žaludek.
Za 7 měsíců shodila 32 kilo

Část domu postavil na pozemku
města. Bude ho muset zbořit?

Slavili dožínky. Úrodu mají na poli

Novinka: budejovice.idnes.cz už ve středu!

Budete využívat regionální
zpravodajství MF DNES na internetu?
Pište: redcb@mfdnes.cz


