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ČESKÉ BUDĚJOVICE Mozaiky
nad vstupemdoRůženeckého kos-
tela v centru Českých Budějovic
budou zářit jako v době svého
vzniku. Na jejich obnově pracují
studenti Fakulty restaurování
z Univerzity Pardubice pod vede-
ním Františka Tesaře. Ten se jim
věnoval již v 70. letech 20. století
a znovu v roce 1993.

„Tehdy jsem opravil výdutě a po-
škozené nebo chybějící části pů-
vodně italských skleněných kos-
tek jsem doplnil českým sklem.
Při současné restauraci se hledají
i nové materiály a mění se podloží
mozaiky, což prodlouží její život-
nost,“ sdělil Tesař.
Omítka, do níž je zasazena, má

vyšší obsah oleje než běžné vápen-

né omítky. „To může být důvo-
dem, proč dochází k uvolňování
kostek, vzniku výdutí a větších ote-
vřených defektů,“ vysvětlil Jan
Vojtěchovský z fakulty restaurová-
ní. Při opravě, která potrvá do
září a vyjde na půl milionu korun,
je mozaiku potřeba důkladně
omýt a poklepáním najít jakékoli
větší poškození. „Jakmile vypad-

ne jedna kostka, uvolní se postup-
ně i její okolí. Když celou plochu
namočíme, je odhalení výdutí
snadnější. Dutá místa slyšíte,“ po-
psal postup jeden ze studentů Da-
vid Svoboda.
Spolu s restaurováním se odbor-

níci zaměřili i na použité materiá-
ly a historické pozadí jejího vzni-
ku. Soubor 17 mozaikových polí
zdobí budovu na Žižkově třídě, je-
jímž průchodem se návštěvník do-
stane do kostela Panny Marie Rů-
žencové a dál do areálu řádu Petri-
nů. „Mozaika není přímo na prů-
čelí kostela, ale upozorňuje ko-
lemjdoucí, že tudy mohou ke kos-
telu přijít,“ objasnila Vladislava Ří-
hová z fakulty restaurování.
Nejvýraznějším prvkem je trůní-

cí Panna Marie, která podává Je-
žíškovi růženec. Vlevo u paty kle-
čí zakladatel kostela a řádu Petri-
nů Klement Petr a vpravo česko-
budějovický biskup Martin Říha.
Mozaiku podle zásad beuronské-

ho umění vycházejícího z princi-
pů geometrické konstrukce navr-
hl Pantaleon Major, který je rov-
něž autorem výmalby kostela.
„Na návrhu pracoval v italském
klášteře Monte Cassino. Když ho
zde navštívil jeho přítel a bývalý
spolužák, malíř Viktor Foerster,
bylo rozhodnuto. Foerster se nau-
čil techniku osazování a po návra-
tu do Čech byla zdejší mozaika
jeho prvním dílem,“ přiblížil Te-
sař. Práce začaly v roce 1903 a pro-
váděli je především členové řádu.
Původně měli mít za sedmměsíců
hotovo, nakonec ale lešení zmize-
lo až v prosinci roku 1904.
— Veronika Petrušková

Markéta Machačová
redaktorkaMF DNES

TŘEBOŇOnás, ale bez nás. Obyva-
telům Třeboně se zdá, že nemají
možnost se vyjádřit k tomu, co se
ve městě chystá. Proto se více než
1 400 z nich podepsalo pod petici,
která žádá vypsání referenda k in-
vestičním plánům radnice.
Lidé by v něm odpovídali, zda má

město stavět zimní stadion a jestli
budovat venkovní bazén s vodou vy-
hřívanou z Lázní Aurora. Jenže o ba-
zénu se nakonec hlasovat nebude.
Radní přišli na jednání zastupitel-

stva s vlastním návrhem referenda,
ačkoliv ho rada o týden dřív nedopo-

ručila vyhlásit. „Obě otázky jsou ne-
konkrétní, není u nich uvedeno, kde
by se přesněměl stadion či bazén na-
cházet. Podle právního rozboru, kte-
rý si město nechalo zpracovat, ne-
smí umožnit otázky dvojí výklad. Na-
víc v případě bazénu u Aurory ani
není možné něco takového postavit,
protože je to v rozporu se statutem
lázeňského města. Bazén by musel
primárně sloužit hostům Aurory,“
vysvětlovala starostka Terezie Jeni-
sová (KDU-ČSL). V případě krytého
zimního stadionu se vminulosti mlu-
vilo o výstavbě na „Tyršáku“, a tak
by občané podle ní nemuseli vědět,
o čem vlastně hlasují.
Vedení tedy přišlo s návrhem jedi-

né a konkrétní otázky, jestli lidé

souhlasí, abyměsto ve volebním ob-
dobí 2014–2018 zahájilo stavbu zim-
ního stadionu v lokalitě sportovní-
ho areálu Hliník, a to podle hotové-
ho projektu, který město veřejnosti
představilo loni v prosinci. Návrh
nového referenda zastupitelé sice
schválili 14 hlasy, ale předcházel
tomu rozkol přímo v radě a násled-
ně v koalici.
Jeden ze členů rady Jiří Vopátek

(Společně pro Třeboň) si stěžoval,
že vedeníměsta rozhodlo o vyhláše-
ní nového referenda bez toho, aniž
by o tom informovalo koaliční part-
nery. Společně pro Třeboň tak hla-
sovalo proti.
„Na radě jsem chtěl napadnout

právní výklad, že otázky do referen-

da nejsou v pořádku. Vyžádal jsem si
právní stanovisko ministerstva vnit-
ra, které původní verzi otázek neroz-
porovalo, ale nikdo o tom nechtěl
ani slyšet. A teď se tu dozvídáme
o novém návrhu. Asi za to budu od-
volán, ale musím hlasovat proti,“ vy-
jádřil se Vopátek, který přiznal, že se
proti zimnímu stadionu postavili už
na konci roku při schvalování roz-
počtu.
„Koalice by se mohla rozpadnout,

probereme uvnitř našeho klubu, zda
z ní vystoupíme. Nám se nelíbí, že
žádná ze stran ve vedení radnice ne-
měla stavbu krytého stadionu ve vo-
lebním programu,“ dodal Vopátek.
Navíc došlo ke změně termínu

pro referendum. Podle původního

návrhu, který zastupitelstvo smetlo
se stolu, semělo konat v době parla-
mentních voleb 20. a 21. října. Jenže
zastupitelé schválili sobotu 16. září.
„Pokud se referendum uskuteční

v jiném čase než volby, tak zpravi-
dla nepřijde dostatek voličů a to se
mi zdá nefér a účelové. Jde o vý-
směch lidem. Máme výklad čtyř
právních kanceláří, ministerstva
vnitra i Transparency Internatio-
nal, že naše otázky byly v pořádku.
Zvážíme, jestli využijeme opravné-
ho prostředku a obrátíme se na
správní soud,“ oznámil Váňa.

Znovu požádají o dotaci
Studie proveditelnosti, kterou si
nechalo město zpracovat na krytý

zimní stadion, ukázala, že stavba
má smysl. Provoz otevřeného klu-
ziště na Tyršově stadionu je totiž
drahý a ani jeho kapacita nevyho-
vuje.
Krytý stadion s ledovou plochou

by mohl sloužit sportovcům celo-
ročně, o bruslení předběžně proje-
vilo zájem na 30 škol a přes
20hobby týmů. Stavbamá již územ-
ní rozhodnutí, loni na podzim měs-
to žádalo o dotaci na ministerstvu
školství a tělovýchovy, v prvním
kole ale neuspělo.
„V brzké době budeme žádost po-

dávat znovu,“ zmínila starostka Je-
nisová. Stavba bude stát 80milionů
korun, z toho maximálně 20 milio-
nů by tvořila dotace.

ČESKÉ BUDĚJOVICE Lidovce
a Starosty v Jihočeském kraji pove-
de do voleb do Poslanecké sněmov-
ny bývalýmístostarosta Dačic a sou-
časný poslanec Jan Bartošek. Dvoj-
kou je krajský radní pro dopravu
a starosta Lišova Jiří Švec.
KDU-ČSL a Starostové a nezávislí

kandidují v koalici, která se bude
jmenovat Lidovci a Starostové.
Podle volebního zákona pro vstup
do Sněmovny potřebují překročit
deset procent získaných hlasů.

„V krajských volbách jsme získali
v součtu z celé republiky téměř dva-
cet procent a vyzkoušeli jsme si, že
ta síla tady je. V říjnových volbách
do Sněmovny jsou naší ambicí dva
mandáty,“ uvedl Bartošek, který
včera se šéfem jihočeské organiza-
ce STAN Švecem podepsal koaliční
smlouvu.
V ní se mimo jiné KDU-ČSL se Sta-

rosty a nezávislými dohodli, že kaž-
dý kandidát narozený před datem
1. prosince 1971 podepíše čestné
prohlášení, že nebyl členem StB, Li-
dových milicí nebo spolupracovní-
kem StB. Týká se to většiny členů
z 22členné kandidátky. Jsou na ní
například třeboňská starostka Tere-
zie Jenisová, starosta Kvildy Václav
Vostradovský či táborský starosta
Jiří Fišer. (lim)

Při práciAdéla Škrabalová obnovujemozaiku, která je nad vstupemdoRů-
ženeckého kostela v Budějovicích. Foto:Marek Podhora,MAFRA

Referendum o zimním
stadionu rozhádalo koalici

Lidovci podepsali včera
koalici se Starosty

Restaurátoři obnovují mozaiky u Růženeckého kostela

Sudoměřice u Bechyně

Řidič nepřežil
náraz do stromu
Tragická dopravní nehoda se stala
včera po 14. hodině na silnici mezi
Bechyní a Sudoměřicemi u Bechy-
ně na Táborsku. Starší řidič Škody
120 narazil do stromu a na místě
podlehl vážným zraněním. Na jiho-
českých silnicích zemřelo od začát-
ku roku už 20 lidí. (mm)

ČeskéBudějovice

Lávku začnou
stavět v srpnu
Tento týden na radnici v Budějovi-
cích rozlepí obálky a vyberou vítě-
ze soutěže, který postaví lávku pro
cyklisty a pěší přes Vltavu u Meteo-
ru v Rožnově. Práce by mohly začít
v srpnu a skončit příští rok. (mrk)

Vedení Třeboně vyhlásí
referendum k zimnímu

stadionu po svém a
posunulo termín mimo

parlamentní volby. Opozice
se chce bránit soudně.


