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Sokolov - Tábor, play-off II. ligy
Foto: Václav Šlauf, MAFRA

Vaše názory nás zajímají!
Pište na redcb@mfdnes.cz

Přednost by měla
dostat MHD
Z hlediska koncepce dopravy v
krajské metropoli je podle mého
názoru nejdůležitější preference
městské hromadné dopravy před
individuální. Aut neustále přibývá
a českobudějovické ulice nejsou
nafukovací. Už teď se některými
místy auta ve špičkách jen plouží.
To se týká například ulic Nádraž-
ní, Na Sadech a Husovy. Na druhé
straně ubývá lidí cestujících auto-
busy a trolejbusy českobudějovic-
kého dopravního podniku. Řešení

tedy musí být dostat lidi z aut do
vozůměstské dopravy. Jiná mož-
nost není.
Toho dosáhneme však pouze teh-
dy, když MHD bude upřednostně-
na pomocí speciálních jízdních
pruhů a nastavením semaforů na
křižovatkách, které budou pouštět
autobusy a trolejbusy před ostatní-
mi vozy. Důležité je také obnovo-
vání vozového parku dopravního
podniku a nákup nízkopodlažních
vozů, které ulehčují cestování mat-
kám kočárky a méně pohyblivým
lidem.
Na druhé straně také chápu stíž-
nosti řidičů, kteří by rádi odstavili
auto někde na okraji Českých Bu-
dějovic a dál do centra jeli měst-

skou dopravou. Jenomže postráda-
jí záchytná parkoviště. Ta by urči-
tě stála za to zřídit s tím, že by od
nich bylo spojení MHD dále do
centra. Tak, jak je tomu v jiných
městech v ČR i v Evropě.
Jiří Stoklasa,
České Budějovice

Potřebujeme další
temelínské věže?
Dostavbou totiž rozumíme dokon-
čení rozestavěného díla, což v tom-
to případě zrovna nesedí. Má se
stavět zcela nový Temelín, pravda
těsně u starého, ale mnohem drá-
že! Není to dlouho, kdy zaznělo v
českém rozhlase hodnocení toho-

to projektu i z jiného pohledu, než
který je předkládán české veřejnos-
ti. Jako příklad je uváděna součas-
ná výstavba jedné jaderné elektrár-
ny ve Skandinávii, jejíž cena se rok
co rok navyšuje a její termín do-
končení neustále prodlužuje. Dále
by čtenáře jistě zajímalo, jak je to
s případnou státní garancí výkup-
ní ceny elektřiny od ČEZu vyrobe-
né v budoucím Temelíně 2. Není
zde nebezpečí obdobného chybné-
ho kroku vlády, jako například
s výkupními cenami energie z ob-
novitelných zdrojů, na který jsme
doplatili všichni odběratelé elektři-
ny? Je ČEZ v takové kondici (pro-
blémy na Balkáně), aby tuto inves-
tici bez dopadu na občana zvládl?

Počítá se s tím, že český občan na
rozdíl od např. bulharského prak-
ticky všechno unese (kromě reptá-
ní doma a u piva)?
Chci slyšet názor fundovaného od-
borníka mimo sféru vlivu vlády
a ČEZu na tyto otázky. Potřebuje
vůbec ČR tuto riskantní investici?
Ještě je čas (nejvyšší) tento mega-
lomanský projekt zastavit! Do-
čkám se včasné odpovědi?
Miroslav Ondráček
České Budějovice

Kontrola potvrdila
bezpečnost elektrárny
Skupina mezinárodních odborní-
ků nedávno potvrdila, že temelín-

ská elektrárna je dobře provozová-
na. Myslím si, že to je pádný dů-
vod k podpoře jaderné energetiky.
Je důležité, že lidé, kteří této pro-
blematice rozumí, na pádných ar-
gumentech dokazují, že z Temelí-
na žádné nebezpečí nehrozí. To je
velký rozdíl proti těm, kteří varují
před údajnou nebezpečností elek-
trárny, ale nemohou to ničím pod-
ložit. Jenom tvrdí, mohlo by se
stát. To je ovšem podobné jako na-
příklad varování před cestou leta-
dlem ve stylu může se zřítit.
Ovšem to bychom nemohli dělat
nic, protože vždy se může něco
stát.
Robert Hucek
České Budějovice

Fotbal
ODLOŽENÁ UTKÁNÍ krajských soutěží mužů z
tohoto víkendu - přebor: Dražice - Třeboň, Jankov
- Vodňany, Jindřichův Hradec - Písek B, Sedlice -
Hluboká, Dačice - Rudolfov, I. A třída: Sokol
Sezimovo Ústí - Dříteň, Želeč - Hradiště, Nová
Bystřice - Vimperk, Kaplice - Dobrá Voda, Čtyři
Dvory - Trhové Sviny. I. B třída: Jankov B -
Kamenný Újezd, Suchdol - Kaplice B, Ledenice -
Křemže, Stachy - Frymburk, Lhenice - Vyšší Brod,
Loučovice - Vlachovo Březí, Zliv - Strunkovice,
Božetice - Štěkeň, Mirotice - Sousedovice, Poříčí -
Sepekov, Bělčice - Mirotice, Smetanova Lhota -
Kestřany, Lomnice - Meteor Tábor, Větrovy -
Třebětice, Borotín - Nová Včelnice, Jistebnice -
Řepeč/Opařany.
Změny hřišť - I. A třída: Planá nad Lužnicí -
Protivín, může se hrát dnes v 15 hodin v Kvapilově
ulici v Táboře, Lišov - Vacov dnes v 15 hodin v
Třeboni, I. B třída: Dolní Bukovsko - Kardašova
Řečice dnes v 17 hodin ve Staré Hlíně, Netolice -
Lažiště B zítra v 16.45 v Prachaticích. Odložena jsou
i některá utkání mládeže.

Futsal FIFA
FINÁLE DIVIZE B, odveta: Marná snaha Písek - Tex
Color České Budějovice 8:2. Branky: Šteier 3,
Urych, Z. Vorel 2, J. Vorel - Hájek, Hačka. Rozhodčí:
Kaštánek, Haviár. ŽK: 0:1 (Rys). Diváků: 80.
Poločas: 3:1. Marná snaha: Mareš - Reidinger,
Nováček, Šteier, Z. Vorel, J. Vorel, Urych. Tex Color:
Nikodém - Syrovátka, Hačka, Novotný, Hájek,
Sláma, Rein, Rys. První zápas 4:7. Rozhodne se zítra
od 20 hodin v obloukové hale v Písku.

Hokej
BARÁŽ o II. ligu, první zápas: Milevsko 2010 -
Zbraslav 9:2. Branky a nahrávky: 2. Čunát
(Markulinec, Sýbek), 3. Urbanec (P. Procházka), 8.
Markulinec (Sýbek), 20. Urbanec (Nikodém), 35.
Sýbek (Markulinec), 38. Hamerle (Nikodém), 42.
Sýbek (Dvořák), 48. Hamerle (Nikodém), 60. Sýbek
(Dvořák) - 51. Kadaně, 60. Kubišta (Kadaně).
Rozhodčí: Pokorný - Kotlík, Polák. Vyloučení: 5:8.
Využití: 1:0. Střely na branku: 56:41. Třetiny: 4:0,
2:0, 3:2.
EXTRALIGA starší dorostenci, čtvrtfinále play-off:
Vítkovice - Písek 2:3 v prodloužení. Branky za
Jihočechy Březina, Točík, Hanus. Třetiny: 2:1, 0:0,
0:1 - 0:1. Konečný stav série: 1:2. Písečtí nastoupí k
prvnímu semifinále zítra doma od 17.30 hodin proti
Třinci.

Thayaland Rallye 2013 Úvodní podnik rakouského seriálu
Austrian Rallye Challenge ve Waidhofenu an der Thaya provázely
bahno, sníh a karamboly. Foto: Ondřej Krajča (ondik.rajce.idnes.cz)

Fórum čtenářů

Krátce
FOTBAL

Táborsko hostí
Bohemians Praha
Utkání II. ligy MAS Táborsko - Bo-
hemians Praha včera nikdo nezru-
šil ani neodložil. Hrát by se mělo
dnes od 15 hodin. Hosté mají o
bod více a o zápasméně než domá-
cí, kteří v odvetách zatím dvakrát
prohráli. Dnes ohlašují útok na tři
body. (dal)

TANEC

Na jih Čech zavítá
Balance Tour
Zítra v 11 hodin začne v českobu-
dějovické sportovní hale regionál-
ní kolo seriálu Balance Tour 2012.
Pořadatelé ohlásili 85 formací, ve
kterých nastoupí 1 270 soutěží-
cích. Tančit se bude do večera.
Spolupořadatelem obsáhlého pro-
gramu je Move 21. (dal)

Vrchol play-off hokejistů

Tábor zahajuje
finálovou sérii
doma, uvítá Řisuty
Po těžkých bojích a bitkách s ne-
úprosnými hráči Sokolova se ho-
kejisté Tábora dostali do finále
play-off II. ligy skupiny Západ.
Dnes doma sérii na tři výhry od
17 hodin odstartují.
Jejich soupeřem bude věčný sok
jihočeských klubů Řisuty. I Tá-
borští je dobře znají. Vminulosti
s nimi dvakrát v play-off neuspě-
li. Základní část rozehraného
ročníku vyhráli Jihočeši o čtyři
body před dnešním sokem. Ve
3. kole doma podlehli 3:5. Ve 12.
kole vyhrály Řisuty na svém ledě
ve Slaném 7:4. Ve 21. kol Tábor
doma zvítězil 3:0 a ve 30. kole vy-
hrály Řisuty ve Slaném 2:1 po ná-
jezdech. Finálová série bude ne-
pochybně dramatická. V Táboře
se Kohouti o podporu svých fa-
noušků bát nemusí. Určitě zapl-
ní halu. Před utkáním se usku-
teční slavnost, a Táborští také
proto žádají fanoušky, aby do
haly dorazili včas. (mac)

ČESKÉ BUDĚJOVICE Jihočeský fot-
bal o sobě dnes rozhodne na další
čtyři roky. Blíží se volby do Výkon-
ného výboru Krajského fotbalové-
ho svazu Jihočeského kraje. Řádná
valná a volební hromada začne
v 10 hodin.
Promnohé účastníky valné hro-

mady i pozorovatele je předem jas-
né, kdo bude předsedou jihočeské-
ho fotbalu v nejbližších letech.
Také volby do sedmičlenného

výkonného výborumají své favori-
ty. Jsou to vesměs současní nebo
bývalí rozhodčí.

Haškovec nemá šanci
Ve funkci předsedy bude ještě na
valné hromadě do zvolení nového
vedení Milan Haškovec.

Působil v ní téměř 10 let
i přesto, že je známý svými problé-
my. Jeho podpora na pozici předse-
dy je v současnosti daleko menší.
V oficiální kandidátní listině

nemá plnou podporu ani jedné
z komor. Za oddíly a kluby ho na-
vrhly tři subjekty, ale potřebuje čty-
ři. Za okresní svazy dostal jednu
nominaci, ale musí mít dvě.
Údajně ho nominovaly i Větro-

vy, které na uzavřeném seznamu
nejsou. Seznam se uzavíral před
týdnem v pátek. Haškovec podpo-
ru z klubu Větrovy doložil v tomto
týdnu. Je možné, že od voleb na
předsedu odstoupí a podpoří Jana
Jílka. Pak může být ve výkonném
výboru. Nebo se do finále nedosta-
ne, pokud nerozhodne první kolo.

Favoritem je Jan Jílek. Je to patr-
né i z nominací, kde například do-
stal podporu tří okresních fotbalo-
vých svazů. Jde o Písecko, Jindři-
chohradecko a Českobudějovicko.
Všechny tři ještě v nedávné mi-

nulosti podporovaly dalšího kandi-
dáta Josefa Žižku. Nyní dají hlas
Janu Jílkovi, když ho navrhují.
Proč? To se budou ptát jen neza-

svěcení. Ostatní vědí. Může to být
například proto, že rozhodčí se vzá-
jemněmají podporovat. Je to mot-
to prvního školení rozhodčích.
„Rozhodčí rozhodčího nepodrazí,
rozhodčí rozhodčího podrží,“
přednesl lektor kurzu.
Všechny tři okresní svazy vedou

rozhodčí. Dva aktivní v republiko-
vém fotbale a jeden bývalý a také

aktivní ve Fotbalové asociaci Čes-
ké republiky. Všichni tři jsou na po-
zicích, které cosi umožňují. Když
dnes neudělají, comají, mohou zít-
ra mít problémy tam, kde působí.
„Čekal jsem, že budou nomino-

vaní i ti, kteří nejsou rozhodčími,“
pronesl v rozhovoru proMF DNES
Jan Jílek. „Šanci na návrhy měly
kluby, v nominaci mohl každý.“
Jeho slova si lze vysvětlit i tak, že

jednoumožná k volebnímu soubo-
ji rozhodčí - ostatní dojde. Dnes
budou i někteří zástupci klubů hle-
dět na prospěch toho, koho zastu-
pují.Mohou se obávat sestupů, zá-
kulisních sankcí. Zvolení pak bu-
dou hledět k řádné valné a volební
hromadě českého fotbalu. Odtud
vítr duje. Michal Cirmaciu

FAKTA

Kdo kandiduje
Na předsedu: Milan Haškovec, Jan
Jílek, Josef Žižka.
Do výkonného výboru - za kluby a
oddíly:Milan Haškovec, Vladimír
Klíma, Václav Maroušek, Albert
Oláh, Jiří Řehoř, Lubomír Skála,
Alois Švarc, Jiří Urban, Karel Vácha
starší, Josef Vrzal, Josef Žižka.
Za okresy: Milan Haškovec, Marek
Janíček, Vladimír Klíma, Jiří Kulík,
Jiří Kureš, Jiří Řehoř, Michal Řezáč.
Do odvolací a revizní komise:
František Bumba (Suchdol), Tomáš
Hajdušek, Vladimír Kašpar, Jiří
Kubeš, Ladislav Novotný, Ilona
Řimnáčová.

výběr z dopisů, kráceno

Volby dnes ovládnou rozhodčí
Řádná valná a volební hromada jihočeského fotbalu se uskuteční v Českých Budějovicích. Je poslední z krajských hromad v Česku

Ve výsledcích a telegraficky

Vaším objektivem Ondřej Krajča nafotil rallye v Rakousku a snímky uložil na server rajce.idnes.cz. Vybrané fotografie pravidelně zveřejňujeme v jihočeské příloze MF DNES


