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jižní čechy
Úterý: Strakonice, Blatná,
Vodňany, Volyně

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

Zprávy z měst
Lidé od nás

Na Novohradsko
jsem šel za prací
a přírodou
Jakub Dvořák
ředitel hotelu
Rezidence
Nové Hrady

ž pátým rokem žiju v Byňově nedaleko Nových
Hradů. Původně jsem přitom bydlel v Českých Budějovicích. Na Novohradsko mě přivedla práce. Poté, co bývalý buquoyský palác v Nových Hradech přestavěli na wellness hotel, jsem se
rozhodl přesídlit a rozhodně toho
nelituji. Je tu čistá příroda a oproti
krajskému městu větší klid. Přesto
nás v nové sezoně čeká spousta
práce. Chystáme pro naše hosty
vyjížďky za vinařskou kulturou do
Rakouska, nové cyklistické výlety
s průvodcem, nordic walking i hodiny zumby. Rádi bychom v Nových Hradech také uspořádali trhy
regionálních výrobků.
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Krátce z Budějovicka

ČTVRTEK 12. KVĚTNA 2011
WWW.IDNES.CZ
Středa: J. Hradec, Třeboň,
Dačice, Č. Velenice, N. Bystřice

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

Pátek: Písek, Protivín,
Mirovice, Milevsko

Olej po smažení řízků nelijte
do kanálu. Patří do popelnice
Osm speciálních kontejnerů na použité oleje a tuky
z domácností mohou od příštího týdne využívat
obyvatelé dvou budějovických sídlišť. Jen
o Vánocích zahltilo místní čističku devět tun tuků.
ČESKÉ BUDĚJOVICE Kam s olejem,
na kterém jste usmažili řízky na nedělní oběd? Správně patří do sběrného dvora, jenže s pár deci se tak
daleko nikdo trmácet nebude. Proto mastnota z budějovických domácností často končí ve výlevkách
či toaletách. Podle toho to také
v kanalizaci vypadá.
„O loňských Vánocích přiteklo
do čistírny odpadních vod devět
tun tuků a olejů. Až dvojnásobek
jich zůstal v kanalizaci. Její vyčištění bylo hodně drahé. Tuky navíc

potrubí poškozují,“ popsal Aleš
Mikšátko z budějovické správy veřejných statků.
Roman Braný, ředitel společnosti A.S.A., která má odvoz odpadů
v krajském městě na starosti, potvrdil, že na sběrné dvory tu lidé za
poslední rok nepřinesli z domácností ani litr použitých olejů.
Právě tahle zkušenost byla impulzem k pořízení speciálních kontejnerů, kam mohou domácnosti
lahve s oleji a tuky pohodlněji odkládat. Na dvou největších sídliš-

FAKTA

Kontejnery na tuky
Kde je najdete
Sídliště Máj: Netolická, Prachatická, Horákova, Dubenská a ulice
Karla Štěcha
Sídliště Vltava: Otavská, Dlouhá
a Vodňanská
Co do nich patří
Použité oleje a tuky z domácností,
například fritovací oleje, ztužené
jedlé tuky
Co se nesmí vyhazovat
Různé technické oleje (převodové, motorové, tlumičové), maziva
a nejrůznější kapaliny

tích Máj a Vltava se objeví na začátku příštího týdne. Lidé tedy budou
mít místa, kde se jich mohou ekologicky zbavit, daleko blíž.
„Zatím jsme vytipovali osm
míst v uzavřených kontejneřištích.
Je to i kvůli vandalům. Na konci
roku vyhodnotíme, jak je nová
služba úspěšná a zda má smysl dát
tyto nádoby i do jiných částí Budějovic,“ dodal Mikšátko.
Zelené plastové popelnice o objemu 240 litrů dodá společnost
EKO-PF, která se likvidací tohoto
druhu odpadu zabývá. „Odváží se
na speciální zpracování, kde se
tuky čistí a pak používají jako přísady do biopaliv. Další část se vrací
do kosmetického průmyslu,“ vysvětlil obchodní manažer firmy
Dušan Brodský.

V sokolovně se v sobotu
sejdou heligonkáři
Už potřetí se v sobotu ve vltavotýnské sokolovně sejdou heligonkáři.
Program začíná ve 14 hodin, vystoupí Josef Lhotecký, Jaroslav Tůma,
Přemysl a Jan Kopeční, Pavel Kodada, Trio Marnotratníci a další. Vstupenka stojí 80 korun.
(zml)
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Restaurace Podhrad
zve na Chřestové dny
Chřestovou polévku s bylinkami,
kotletky s chřestovým snopečkem
nebo marinovaný chřest v cukru
s čokoládou. Sezonu chřestu slaví
v restauraci Podhrad v Hluboké
nad Vltavou. Speciální menu můžete ochutnat do 17. května. (zml)
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Na obnovu památek
rozdělí půl milionu

Klasika Ve vozovně budějovického dopravního podniku si zájemci v sobotu mohou prohlédnout historické autobusy.

Koncerty

Kina Mama Gógó v Kotvě

České Budějovice

Bechyně

KINO PORTYČ

KLUB MODRÝ DVEŘE

KINO

Čechova 406, tel. 382 271 277

Libušina

Orel deváté legie

Ľuboš Beňa & Matěj Ptaszek

20.00

Černá labuť

KONZERVATOŘ

Koncert posluchačů

18.00

KLUB HORKÁ VANA

Markéta Irglová and band

19.30

Narttu, Škwor, Harlej

20.00

MARTY’S CLUB

Polemic

21.00

MIGHTY BAR VELBLOUD

Děti sumce + Say Cheese

20.30

Hluboká nad Vltavou
ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE

Anna Nikodémová - zpěv - absolventský
koncert
19.00

Jindřichův Hradec
DADA CLUB KASPER

Ridina Ahmedová

19.37

Divadla

Mama Gógó
Voda pro slony

18.00
20.00

MULTIKINO CINESTAR

Rychle a zběsile 5
15.00, 17.45, 20.30
Rio
15.10
Zkus mě rozesmát
17.20, 20.00
Odnikud někam
21.00
Thor
16.00, 18.30
Voda pro slony 14.00, 16.30, 19.00, 21.30
Medvídek Pú
14.10, 16.10
Czech Made Man
18.00, 20.00
Thor 3D
16.45
Kazatel 3D
14.45, 19.00, 21.00
Čertova nevěsta
14.20, 16.40, 18.50
Zdrojový kód
21.15
Tvůj snoubenec, můj milenec
15.00, 17.30, 20.00

KINO
Nerudova 424, tel. 381 524 648

20.00

Strakonice
KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867

Medvídek Pú
Thor 3D

17.30
20.00

Tábor

Chci se také vyjádřit k úmrtí studenta na onemocnění střev. Bohužel, toto onemocnění, které jsme
dříve neznali, není ojedinělé. Napomáhá k tomu dnešní způsob života, konzumují se potraviny s prodlouženou trvanlivostí se spoustou éček, jí se převážně bílé pečivo, hlavně sladké, kterého je na
trhu velký výběr. Jí se spousta salá-

19.00

Fimfárum – Do třetice všeho dobrého 17.00
Další rok
19.00

nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200

Čertova nevěsta
Odcházení

17.30
20.00

Vaším objektivem Vyfotografujte zajímavou akci a snímky uložte na internetový server rajce.idnes.cz

Trhové Sviny

Hradební 18, tel. 386 356 760

17.00

KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850

17.00
20.00

KINO STŘELNICE

Týn nad Vltavou

nám. T. G. M. 107, tel. 384 351 219

Jindřichův Hradec

19.30

Třeboň

Voda pro slony
Černá labuť

Jindřichův Hradec

Orel deváté legie

17.30, 20.00

KD STŘELNICE

3D KINO SOKOLOVNA
Tyršova ul.

Klášterská 135/II., tel. 384 351 219

19.00

Milevsko

Vem si mou duši 3D

KINO

Protivín

Thor 3D

19.30

Volyně

ul. 5. května 724, tel. 382 521 216

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

20.00

KINO

Bitva o Netolice Boj Němců a Spojenců o nádraží zachytila 8. května

nám. Svobody

Mírová ul.

19.30

Písek

dit, a to za cenu, že mohou některými léky ještě něco poškodit. Ale
oni nás varují před těmito nemocemi. Jsou toho varování plná média. Ale na to slyší většinou starší
generace. Dnes jsou zahrádky plné
okrasných dřevin a ani tu zeleninu, jejíž pěstování nedá moc práce, na zahrádkách nenajdete. Kdo
by dnes jedl rybíz, angrešt. Děti si
ani neutrhnou jahodu, raději si ji
koupí. Není drahá a vypadá vábněji. Když pak propukne taková nemoc, na jakou zemřel ten 13letý
chlapec, hledá se viník.
Marie Pasáková, Drhovice

KINO SVĚT

Czech Made Man

Špičák 134, tel. 380 711 892

MALÉ DIVADLO

Chudák Harpagon

Soběslav

Onemocnění střev
už není ojedinělé

mu. Nakupujeme do zásoby v supermarketech, a když nakoupenou
zeleninu za několik dnů použijeme, je už často napadena hnilobou a plísní. Sýry, které jsou nakrájené a zabalené do zásoby, jsou
konzumovatelné akorát tak v den
nákupu. Tak mohu vyjmenovávat
donekonečna. Každý organizmus
se neumí vyrovnat se spoustou nepoživatelných látek. Dochází k překyselení organismu, k nerovnováze v organismu a vznikají autoimunitní nemoci. Ty jsou nevyléčitelné, lékaři přes veškeré úsilí umí
jen jejich progresivitu trochu zbrz-

Sídliště 710, tel. 386 322 930

KINO J & K

Dr. Stejskala 19, tel. 386 356 925

Africká královna

DIVADLO POD ČAROU

Czech Made Man

M. Horákové 1498, tel. 385 799 998

Váš názor nás zajímá!
Pište na redcb@mfdnes.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE (zml) Okružní
jízdy historickými vozy, jubilejní
jízdenka za 10 korun, prohlídky vozového parku a dílen. Dvacáté výročí od doby, kdy se do ulic Českých Budějovic znovu vrátily trolejbusy, oslaví tuto sobotu městský
dopravní podnik Dnem otevřených dveří.
Program začíná v 10 hodin ve vozovnách v Novohradské a Horní
ulici. „Návštěvníci uvidí například
centrální dispečink, čekají je ukázky práce policistů, hasičů nebo BESIPu,“ pozval předseda představenstva společnosti Slavoj Dolejš.
Ulicemi krajského města zájemce proveze historický trolejbus Škoda 9Tr a autobus Škoda 706. Z vozoven budou od 10.30 hodin odjíždět
každých 40 minut. Lidé mohou
mezi nimi přestoupit na zastávce
Mariánské náměstí.
Zároveň každou hodinu pojedou spoje mezi oběma vozovnami.
Podrobné jízdní řády jsou k dispozici na www.dpmcb.cz.
K oslavám vydal dopravní podnik také speciální Jubilejní jízdenku, která stojí 10 korun a lidé si ji
už teď mohou koupit na všech
předprodejních místech. V sobotu
bude k mání přímo ve vozovnách.
„Platí pro jednu osobu po celý víkend,“ dodal Dolejš.

výběr z dopisů, kráceno

KINO

JIHOČESKÉ DIVADLO

Lov na losa

17.30

4. revoluce - energetická soběstačnost
18.00

KINO KOTVA

Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

Fórum čtenářů

Tyršova ul.

České Budějovice

Český Krumlov

České Budějovice
Bolero

20.00

Lidická 235, tel. 386 355 800

KD VLTAVA

Zdůraznil, že tuky a oleje musí
lidé do kontejnerů vhazovat v dobře uzavřených plastových lahvích.
Jinak hrozí, že odpad pro další využití znehodnotí.
Podobné popelnice už mají
k dispozici obyvatelé v nedaleké
Hlincové Hoře. V nejbližší době by
se měly objevit i v dalších místech
na Budějovicku. „Zkušenosti
z okresních měst ukazují, že do
nich měsíčně lidé uloží okolo 30 litrů olejů,“ uvedl Brodský.
Budějovičtí už mají k dispozici
speciální nádoby na papír, plasty,
sklo nebo drobný elektroodpad.
„Uvažovali jsme i o nádobách na
plechovky, ale to jsme po zkušenostech jiných měst prozatím zavrhli,“ uzavřel Mikšátko.
Lenka Zimmelová

Oslavy trolejbusů. Cestující svezou historické vozy

TÝN NAD VLTAVOU

Majitelé kulturních památek v Budějovicích, které stojí mimo městskou památkovou rezervaci, mohou žádat o příspěvek na jejich obnovu. Žádosti přijímá odbor památkové péče do 1. června. Celkem rozdělí půl milionu.
(zml)

Sobota: Český Krumlov,
Prachatice a Šumava

Děcka jsou v pohodě

20.00

Martina Schönbauerová.

2x Foto: Martina Schönbauerová (martina119.rajce.idnes.cz)

