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České Budějovice
JIHOČESKÉ DIVADLO
Dr. Stejskala 19, tel. 386 356 925
Don Giovanni 19.00

Hluboká nad Vltavou
KC PANORAMA
Masarykova ul.
Kabaret aneb Dobrý humor nerezaví 18.30

Prachatice
MĚSTSKÉ DIVADLO
Velké náměstí 2, tel. 388 318 789
Hrdý Budžes 20.00

Strakonice
HRAD, rytířský sál
Cirkus plný loutek 8.30, 10.00
O třech prasátkách,
O neposlušných kůzlátkách 16.00
Vodnická pohádka 19.30

České Budějovice
KONZERVATOŘ
Koncert posluchačů 18.00

DK METROPOL, divadelní sál
Jaroslav Svěcený, Julie Svěcená a Jitka Na-
vrátilová - koncert 19.00

GALERIE KOUZELNÁ RYBIČKA
Marwan Alsolaiman - zpěv, arabská loutna,
arabská flétna, Haitham Farag - zpěv, An-
nas Younes - bubeník, arabská darbuka -
koncert 18.00

KABARET U VÁŇŮ
Swing trio Avalon - koncert 19.36

KC BAZILIKA
Jiří Schmitzer – recitál 20.00

MIGHTY BAR VELBLOUD
12° Bagpipers, Neslyšící děti, Strýčkova za-
hrádka - koncert 20.30

KLUB MODRÝ DVEŘE
Old Fashion Trio - koncert 20.00

KONCERTNÍ SÍŇ O. JEREMIÁŠE
Hradišťan - koncert 19.00

Jindřichův Hradec
DADA CLUB KASPER
Petr Baťa - koncert 19.37

Kaplice
KULTURNÍ DŮM
Petr Spálený, Miluše Voborníková a skupina
New Apollo band - koncert 19.30

Písek
DIVADELNÍ KAVÁRNA
Koncert folkové kapely Devítka 20.00

KAVÁRNA U VAVŘINY
Michal Šindelář - koncert 20.00

Sezimovo Ústí
KINO SPEKTRUM, sál
Jarní festival sborového zpěvu 18.30

Třeboň
DIVADLO J. K. TYLA
České noneto - abonentní koncert 19.00

Bechyně
KINO
Libušina
Zelený sršeň 20.00

České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800
Světová invaze 17.30
Odcházení 20.00

MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998
Králova řeč 15.30, 18.00, 20.30
Obřad 18.10, 20.40
Máma mezi Marťany 14.00, 16.00
Všemocný 15.30, 20.15
Černá labuť 18.00
Světová invaze 18.30, 21.00
Autopohádky 14.20, 16.20
Dilema 21.30
Správci osudu 19.10
Máma mezi Marťany 3D 15.00, 17.00
Odcházení 15.30, 17.30, 19.30, 21.30
Rango 15.20, 17.45, 20.00

Méďa Béďa 3D 14.40
Sanctum 3D 16.40, 19.00, 21.20

Český Krumlov
KINO J & K
Špičák 134, tel. 380 711 892
Biutiful 19.00

Jindřichův Hradec
KINO STŘELNICE
nám. T. G. M. 107, tel. 384 351 219
Tři dny ke svobodě 17.00, 20.00

Milevsko
KINO
ul. 5. května 724, tel. 382 521 216
Odcházení 17.30, 20.00

Písek
KINO PORTYČ
Čechova 406, tel. 382 271 277
Londýnský gangster 17.30, 20.00

Prachatice
KINO NÁRODKA

Národní ul.
Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka

18.00

Soběslav
KINO
Nerudova 424, tel. 381 524 648
Méďa Béďa 3D 17.00
Zelený sršeň 20.00

Strakonice
KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867
Odcházení 17.30, 20.00

Tábor
KINO SVĚT
nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200
Fimfárum – Do třetice všeho dobrého 17.30
Hon na čarodějnice 20.00

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Máma mezi Marťany 3D 17.00
Odcházení 2D 20.00

Lidé od nás
Týn je ideální
město. Není
si nač stěžovat

Koncerty Petr Spálený v KapliciKina Mámu mezi Marťany 3D promítá CineStar

TÝN NAD VLTAVOU Nedostatek
míst k parkování, zanedbaná ze-
leň, poničené lavičky i nedostup-
nost některých služeb. Zlepšit situ-
aci obyvatel sídliště Hlinky v Týně
nad Vltavou, kde žije okolo tří tisíc
lidí, slibovala před volbami snad
každá politická strana.

Nové vedení radnice se nyní roz-
hodlo, že si nechá zpracovat kom-
plexní studii, která napoví, jak síd-
liště proměnit v lepší místo k živo-
tu. „Momentálně připravujeme vý-

běr projektů. Chtěli bychom napří-
klad odpočinková místa nebo hřiš-
tě. Na práce se pokusíme získat do-
taci. Začnou ale nejspíš až příští
rok,“ řekl týnský místostarosta
František Němec.

Naopak už za několik týdnů se
Hlinky dočkají stavby dalšího vý-
jezdu ze sídliště, jejíž součástí
bude i vybudování 94 nových par-
kovacích míst. Práce za zhruba 16
milionů zaplatí společnost ČEZ.

„Nová silnice se dělá i kvůli eva-

kuačním plánům spojeným s pří-
padným ohrožením z nedaleké ja-
derné elektrárny. Auta budou vyjíž-
dět jakoby zadem na Veselskou uli-
ci,“ popsal Němec.

„Okřiknout někoho bych se bála“
Město také obyvatele informovalo,
že na jaře se strážníci na Hlinkách
zaměří na nepovolené parkování,
ale i na množící se stížnosti na ru-
šení nočního klidu a vandalismus.
„Každou chvíli je vidět polámaná
lavička. Zlobí mě, že jsou lidi bezo-
hlední a neuklízí si po psech. Okřik-
nou někoho, že dělá kravál, bych
se bála,“ povzdychla si starší oby-
vatelka jednoho z paneláků.

Do prostor bývalého kina v míst-
ním společenském domě se na za-

čátku roku přestěhovalo nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež
Bongo. I to se mnohým nelíbí. „Čas-
to se setkáváme s negativními reak-
cemi. Přitom my jsme se vlastně
přiblížili mladým lidem, kteří se na
nás obracejí,“ říká ředitelka týnské
farní charity Daniela Laschová.

Podle ní by zde mladí potřebova-
li skatepark nebo prostor, odkud
by je lidé kvůli hluku nevyháněli a
mohli se tu v klidu scházet. „Musel
by samozřejmě být pod určitým do-
hledem. Už se to dlouho řeší, ale
vždy to ztroskotá na penězích,“ po-
dotkla Laschová. Lenka Zimmelová

Krátce: Budějovicko
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Sčítací formulář mohou
lidé vyplnit na radnici
Obyvatelé Budějovic, kteří se roz-
hodli při letošním sčítání lidu,
domů a bytů vyplnit formuláře elek-
tronicky, mohou využít tři počítače
v radniční výstavní síni na náměstí
Přemysla Otakara II. Místnost bude
přístupná od soboty 26. března až
do 14. dubna, vždy ve stejném čase,
jako je pracovní doba zaměstnanců
magistrátu. V sobotu a v neděli pak
od 8 do 15.00 hodin. (zml)

LITVÍNOVICE

K volbám půjdou znovu
v sobotu 9. dubna
Nové zastupitele si obyvatelé Litví-
novic a Branišova zvolí v sobotu 9.
dubna. Volební místnosti budou v
obou obcích otevřeny od 7.00 do
22.00 hodin. Správní odbor budějo-
vického magistrátu zaregistroval
celkem čtyři kandidátní listiny v Lit-
vínovicích a dvě v Branišově. (zml)

P
řed 16 lety jsem se do
Týna nad Vltavou přestě-
hovala z Prahy, od té doby
se tu mnoho věcí změnilo.

Všechno tu dnes šlape, jak má,
radní jsou báječní, nemůžu si je
vynachválit. Obzvlášť úroveň kul-
tury bych vyzvedla. Návštěvníci v
současnosti mohou obdivovat
zdejší krásný kostel s varhanami,
muzeum nebo navštívit naši Gale-
rii U Zlatého slunce, kde je právě
výstava Jiřího Šuhájka. Týn nad Vl-
tavou se stal bezesporu ideálním
městem, ve kterém se dobře žije a
v současnosti tu není vůbec nic,
na co bych si mohla stěžovat. (fli)

Oslava MDŽ Ve Štěchovicích na
Strakonicku oslavily 20. března
ženy svůj mezinárodní den.
Zavítala mezi ně i populární
česká herečka a dabérka Valerie
Zawadská (na prostředním
snímku). Foto: Karel Berger

(vidrholka.rajce.idnes.cz)

Nové vedení radnice v Týně nad Vltavou chce sídliště
proměnit v lepší místo k životu. Už letos tu vyroste
nový výjezd ze sídliště a spolu s ním i 94 parkovacích
míst, kterých je tu nedostatek. Zaplatí to ČEZ.

Kvůli lodím bude vyšší

V Zámostí už roste
nový most za více
než 86 milionů
Nový most za více než 86 milio-
nů korun, který od loňského pod-
zimu roste v Hluboké nad Vlta-
vou, už získává konkrétní podo-
bu. „Hotová je nosná konstruk-
ce a pokračují práce na mostov-
ce. Musí se také udělat zábradlí
nebo veřejné osvětlení,“ řekl ve-
doucí hlubockého stavebního
úřadu Petr Smrčka. První auta
by po novém mostě měla jezdit
už o prázdninách. Oproti staré-
mu bude asi o třetinu širší a také
o něco výše nad hladinou řeky Vl-
tavy. To proto, aby pod ním
mohly v budoucnu proplouvat
lodě. (zml)

Divadla
Hrdého Budžese
uvidíte v Prachaticích

Marie
Hanušová
galeristka z Týna
nad Vltavou

Pondělí: Tábor, Soběslav,
Bechyně, Veselí n. L., S. Ústí

Úterý: Strakonice, Blatná,
Vodňany, Volyně

Středa: J. Hradec, Třeboň,
Dačice, Č. Velenice, N. Bystřice

Čtvrtek: Č. Budějovice,
Týn nad Vlt., Hluboká nad Vlt.

Pátek: Písek, Protivín,
Mirovice, Milevsko

Sobota: Prachatice, Vimperk,
Volary, Netolice a Šumava

Most v Hluboké nad Vltavou
Foto: Ladislav Němec, MF DNES

Zprávy z měst

ČESKÉ BUDĚJOVICE (zml) Poodha-
lit tajemství čištění odpadních vod
mohou už zítra zájemci v Českých
Budějovicích. Místní čistírna, kte-
rá je největší v Jihočeském kraji,
jim na celý den otevře své brány.

„Návštěvníci se projdou nauč-
nou stezkou ukazující nejdůležitěj-
ší mezníky procesu čištění odpad-
ní vody. Pro malé návštěvníky jsme
připravili kvíz a překvapení v podo-
bě pohádkové postavy vodníka, kte-
rý jim ve vybraných časech prohlíd-
ku zpestří,“ uvedla mluvčí společ-
nosti ČEVAK Jitka Kramářová.

Čistírna je poměrně daleko od
centra města. Zájemci se do areálu
i zpět mohou dopravit speciálními
autobusy. Vyjíždějí z Mariánského
náměstí v 8.00, 9.30, 11.00 a ve
12.30 hodin.

Lidem ze sídliště Hlinky
vadí hluk a vandalové

Vodník provede
malé návštěvníky
po čistírně vody

Vaším objektivem Snímky Karla Bergera na serveru rajce.net. Vyfoťte zajímavou akci a snímky uložte na na rajce.net. Vybrané fotografie uveřejňujeme.

INZERCE

Máte zajímavý tip
z vaší obce na Českobudějovicku?
Pište na: lenka.zimmelova@mfdnes.cz


