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České Budějovice
JIHOČESKÉ MUZEUM
Dukelská 1
Poklady doby bronzové - výstava

9.00 - 12.30, 13.00 - 17.30

DŮM UMĚNÍ
nám. Přemysla Otakara II., 38
Christopher Williams: Kapitalischer Realis-
mus - výstava fotografií

10.00 - 13.00, 13.30 - 18.00

Český Krumlov
REGIONÁLNÍ MUZEUM
Horní 152, tel. 380 711 674

Příběh města Český Krumlov - 1. část (1309
- 1945) - výstava 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00

Jindřichův Hradec
M. JINDŘICHOHRADECKA
Balbínovo nám.
Umění Emy Destinnové na gramofonových
deskách - výstava

8.30 - 12.00, 13.00 - 17.00

Písek
PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM
Velké nám. 114
J. Těšínská: Tapisérie, J. Pivoňková: Krajka,
R. Borovka: Fotografie - výstava

H. Eller: Gemälde/Malby - výstava
L. Jiřincová, V. Fiala: Kresby - výstava

9.00 - 18.00

Prachatice
GALERIE DOLNÍ BRÁNA
Dolní brána 25
Václav Balšán: Obrazy a kresby - výstava

10.00 - 12.30, 13.00 - 17.00

Strakonice
MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ
Hrad
Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského
a Strakonicko - výstava 9.00 - 16.00

České Budějovice
JIHOČESKÉ DIVADLO
Dr. Stejskala 19, tel. 386 356 925
Donaha! 19.00

MALÉ DIVADLO
Hradební 18, tel. 386 356 760
No comment! 19.00

DK METROPOL
Senovážné nám.
Adriana Lecouvreur 19.00

Vodňany
KINO
Zeyerovy sady 963, tel. 383 382 626
Dva na kanapi 19.30

České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800
Čertova nevěsta 17.30
Banksy: Exit Through the Giftshop 20.00

MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998
Rychle a zběsile 5 15.00, 17.45, 20.30
Rango 14.20
Czech Made Man 16.40, 18.00, 20.00, 21.00
Zdrojový kód 18.40
Thor 15.15, 17.45, 20.15
Zkus mě rozesmát

14.00, 16.20, 18.45, 21.00
Medvídek Pú 14.10, 16.10
Orel deváté legie 2D 21.30
Thor 3D 15.45, 18.15, 19.00, 20.45
Rio 3D 14.30, 16.45
Čertova nevěsta 14.20, 16.40, 18.50
Vřískot 4 2D 21.15

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

Kaplice
KINO
Linecká ul.
Rango 18.00

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

Vřískot 4 20.00

Písek
KINO PORTYČ
Čechova 406, tel. 382 271 277
Banksy: Exit Through the Giftshop 20.00

Sezimovo Ústí
KINO SPEKTRUM
náměstí T. Bati 701, tel. 381 275 805
Autopohádky 17.00

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

Tábor
KINO SVĚT
nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200
Sucker Punch 17.30
Lepší svět 20.00

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Zdrojový kód 17.00
Czech Made Man 20.00

Volyně
KINO
nám. Svobody
Světová invaze 20.00

České Budějovice
KONZERVATOŘ
Kanovnická ul.
Koncert posluchačů 18.00

Písek
PÍ LOCAL CLUB
Velké nám.
Lushlife 20.00

Lidé od nás
Přistěhovat
se ze severu
byla velká změna

Písecké mažoretky Jan Klein vyfotografoval pátý ročník přehlídky
oblíbeného píseckého souboru OS Mažoretky Písek a snímky uložil
na server rajce.idnes.cz. 3x Foto: Jan Klein (honzikovo1.rajce.idnes.cz)

BLATNÁ Nejrušnější a zároveň nej-
nebezpečnější křižovatka v Blatné
na Strakonicku už nebude křižovat-
kou smrti. Ještě letos se na křížení
ulic Boženy Němcové, Jana Weri-
cha a Šilhovy ulice u polikliniky ob-
jeví nové bezpečnostní ostrůvky,
které přinutí řidiče před křižovat-
kou zpomalit.

Na křižovatce se stalo už něko-
lik těžkých dopravních nehod,
loni tam dokonce zemřel jeden
z řidičů. Příčina neštěstí je navíc

téměř vždy stejná: nedání před-
nosti v jízdě.

Hlavní silnice totiž vede od uli-
ce Jana Wericha do Šilhovy ulice,
ale šoféři, kteří místo neznají,
si myslí, že jedou od centra po uli-
ci Boženy Němcové po hlavní. Ne-
pomohly ani tabule s nápisem
STOP a výstražná oranžová světla
na vedlejších silnicích. Problema-
tickou dopravu řeší radnice v tom-
to místě už několik let.

„Sice už nedochází k tolika ne-

hodám jako dříve, ale stále je to
problematické místo. Proto křižo-
vatku upravíme. V září či říjnu se
tam objeví dva ostrůvky, které ved-
lejší silnice opticky zúží a přinutí ři-
diče zpomalit. Zároveň budou
opraveny i krajnice, aby odsud
mohly pohodlněji vyjíždět autobu-
sy, a kvůli rozhledu do křižovatky
budou prořezány a pokáceny ně-
které stromy,“ komentoval mís-
tostarosta Blatné Pavel Ounický.

Právě včera se pro stavební úpra-
vy radní na svém zasedání rozhod-
li. Protože jde o krajskou silnici,
bude investici, která vyjde na něko-
lik set tisíc korun, platit kraj.

Šoféři, kteří nebezpečným mís-
tem denně projíždějí, tvrdí, že
úpravu si křižovatka zaslouží.

„V Blatné není nebezpečnějšího
místa, než je toto. Místní lidé to
znají, ale v létě, když přijedou turis-
té, tak jsou zde nehody každou
chvíli. Vedlejší silnice hlavně z cen-
tra od třídy J. P. Koubka totiž svádí
k pocitu, že řidič je na hlavní,“
míní řidič Jan Houzek z Blatné.

Krajský úřad nyní vypíše výběro-
vé řízení na dodavatele ostrůvků.
Ty vyjdou podle velikosti v průmě-
ru na 250 tisíc korun za jeden. Vět-
šinou se jedná o betonové zábrany
a obrubníky, které opticky silnici
zúží a přinutí řidiče zpomalit. Po-
dobné ostrůvky fungují například
ve Strakonicích v Husově ulici, kde
bylo potřeba zpomalit dopravu
kvůli přechodům pro chodce.

Václav Janouš

Krátce ze Strakonic
ZŠ POVÁŽSKÁ

Hlavní pavilon
a jídelna jsou hotové
Hlavní pavilon nové Základní ško-
ly v Povážské ulici a školní jídelna
už stojí. Od září se zde začne opět
vyučovat. Radnice znovu zkouší
oslovit ministerstvo financí, zda
by na stavbu školy, která vyjde na
350 milionů korun, nepřidalo ze
státního rozpočtu. Zatím platí ce-
lou investici město. Stavbu si ve
čtvrtek mohou prohlédnout lidé
při Dnu otevřených dveří. (vj)

P řistěhovala jsem se do Mla-
dějovic na Strakonicku ze
severních Čech, z vesnice

od Loun. Byla to velká změna.
Na severu bylo málo travnatých
ploch, půda rozoraná, pouze malé
meze. V Mladějovicích když vyjdu
na zahradu, mám spoustu prosto-
ru, klid a vidím okolo louky, lesy
a rybníky. Můžu chytat ryby, sbí-
rat houby, koupat se. Líbí se mi
i soudržnost lidí. Tradice oslav
a svátků, schopnost lidí zpříjemnit
si život účastí v hasičských soutě-
žích nebo jen tak hraním pro ra-
dost a posezení s přáteli nad dob-
rým pivem. Ve Strakonicích se mi
líbí kulturní život – zachování tra-
dice vaření piva, dudáckého festi-
valu, rozvoj cyklostezek, rekon-
strukce hradu a náměstí. Nejvíc
oceňuji slušné jednání a přístup
vedení města, s kterým jsem se se-
tkala. Co se mi nelíbí? Není toho
mnoho. Životu na vesnici bych
jen malinko vytkla, že někdy příliš
zasahuje do osobního života. Sou-
kromé starosti jednotlivců se pro-
pírají ústy lidí, kterým mnohdy
chybí porozumění a soucit.

Divadla
No comment! zazní
v Malém divadle

Kina Zdrojový kód v TřeboniKoncerty
Lushlife v píseckém
Pí Local Clubu

Radní rozhodli, že nechají upravit nejnebezpečnější
křižovatku ve městě. V místě, kde se potkávají ulice
Boženy Němcové, Jana Wericha a Šilhova ulice,
se stalo už několik vážných dopravních nehod.

Dagmar
Vlková
sládek Měšťanského
pivovaru Strakonice

Výstavy Doba bronzová v Jihočeském muzeu
Váš názor nás zajímá!
Pište na redcb@mfdnes.cz

Prohlášení k úmrtí
dítěte ve Vimperku
My, níže podepsaní učitelé Gym-
názia a Střední odborné školy eko-
nomické ve Vimperku, činíme pro-
hlášení ohledně 13letého žáka
naší školy (třídy 3. G), který ze-
mřel na závažné onemocnění
střev dne 19. 4. 2011. Prohlašuje-
me tímto, že jsme tohoto studenta

měli možnost poznat jako svědo-
mitého, nadaného, skromného
a pilného žáka. Prospěchově patřil
k lepším. Do školy docházel vždy
pečlivě upravený a připravený. Po-
kud zameškal výuku, učivo si vždy
řádně doplnil a s vyučujícími vše
konzultoval. Podle našich osob-
ních zkušeností se rodiče o syna
řádně starali, zajímali se samozřej-
mě i o jeho studijní výsledky, spo-
lupracovali se školou a projedná-
vali s vedením školy i s jednotlivý-
mi vyučujícími vše potřebné. Po-

kud školu nenavštívili osobně, ko-
munikovala matka s třídním učite-
lem a dalšími pedagogy elektronic-
ky. K tomuto prohlášení nás při-
měly nepodložené informace pre-
zentované v médiích, které se
nám jeví vůči celé rodině velmi
neetické, nepravdivé a rodinu
v očích veřejnosti poškozující.
Jana Tláskalová
Květoslava Jelínková
Barbora Kvapilová
Eva Piherová
Marie Roučková

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: Český Krumlov,
Prachatice a Šumava

Fórum čtenářů

U polikliniky Křižovatku v Blatné na Strakonicku čeká přestavba. Po ní by měla být mnohem bezpečnější. Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

Zprávy z měst

výběr z dopisů, kráceno

STRAKONICE (ČTK) Ve strakonic-
kém Muzeu středního Pootaví za-
čala v sobotu výstava nazvaná Ro-
žmberkové, řád sv. Jana Jeruzalém-
ského a Strakonicko.

„Mapuje územní a osobní vzta-
hy členů rožmberského rodu
s pány strakonického hradu a stra-
konickým regionem v letech
1225–1611,“ řekl ředitel muzea Mi-
roslav Špecián. Dlouhodobou vý-
stavu muzeum připravilo v rámci
Rožmberského roku 2011.

Už první majitelé strakonického
hradu, šlechtici z rodu Bavorů
a později členové řádu sv. Jana Je-
ruzalémského, takzvaní johanité,
přicházeli často do styku se svými
sousedy Rožmberky. Výstava za-
chycuje jejich soužití od příbuzen-
ských vztahů po majetkové spory.

Autorka expozice Blanka Jirsová
se zaměřila na dva významné před-
stavitele rodu spojené s johanit-
ským řádem, na Jošta II. z Rožm-
berka a Jana III. z Rožmberka, zva-
ného Strakonický. Jednotlivé rody
a osoby jsou představeny prostřed-
nictvím erbů a pečetí.

„Mezi nejzajímavější exponáty
patří hlaveň lodního děla, která
sloužila řádu sv. Jeruzalémského
na ostrově Rhodos. Hlaveň byla
spolu s dalšími děly potopena
v roce 1522, kdy na ostrov zaútočili
Turci,“ řekla Jirsová. Děla nechali
potopit, aby se k nim nepřítel ne-
dostal. V roce 1870 bylo vyloveno
deset děl a jedno z nich se dostalo
do strakonického muzea. Další za-
jímavostí je zvon ze strakonického
kostela ze 16. století a faksimile do-
bových listin. Nejstarší listina je
z roku 1367, tou Bavor IV. dodateč-
ně povýšil Strakonice na město.

Lidé si budou moci také prohléd-
nout vybavení rytíře ze 13. století
a z počátku 16. století. „Máme
tady koutek, v němž lidé mohou
po hmatu poznávat erby a erbovní
znamení majitelů strakonického
hradu,“ doplnila Jirsová.

Výstava je instalována v prosto-
ru, který nebyl dlouhá léta veřej-
nosti přístupný a kde byla pravdě-
podobně hradní kaple.

Křižovatka smrti v Blatné
dostane nové ostrůvky

V Muzeu
středního Pootaví
začala výstava
o Rožmbercích

Vaším objektivem Fotografie čtenářů zveřejněné na internetovém serveru rajce.idnes.cz


