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České Budějovice
DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER
Piaristické náměstí
Martin Bies & Flamenco Clan - koncert 20.15

KONZERVATOŘ
Kanovnická ul.
Koncert posluchačů 18.00

MIGHTY BAR VELBLOUD
U Tří lvů
Another Fake Heroes, Tear Them Down,
Phlegmatix - koncert 20.30

Prachatice
ČAJOVNA U HRUŠKY
Velké nám.
Free trio - koncert 19.00

Bechyně
KINO
Libušina
Odnikud někam - Stephen Dorff a Elle Fan-
ningová v hlavních rolích filmového drama-
tu z hoollywoodského prostředí. Mládeži
do 15 let nepřístupné. 20.00

České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800
V peřině 3D 17.30
Opravdová kuráž - Jak velkou kuráž musí
mít 14letá holka, aby pomstila tátovu smrt?
Odpověď nabízejí hollywoodští bratři Joel
a Ethan Coenovi v temném westernu.

20.00
MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998
Pan Popper a jeho tučňáci

15.10, 17.20, 19.30, 21.30
Princ a pruďas 16.45, 19.00
Skyline 21.10
Kung Fu Panda 2 14.40
Paul 14.00, 20.45
Pařba v Bangkoku 16.15, 18.30
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna - da-
bing 15.15, 18.15, 21.15
Kung Fu Panda 2 3D 15.10
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D - da-
bing 17.30, 20.30
V peřině 14.15, 16.30, 18.45
X - Men: První třída 21.00
V peřině 3D 15.30, 17.45
Pařba v Bangkoku (digital) 20.00
Lidice - Příběh obyčejných lidí, kteří se ab-
surdní shodou náhod připletli do cesty ději-
nám. Podle scénáře Zdeňka Mahlera, oceně-
ného v roce 2007, je zachycen pohled na
tragický osud Lidic za 2. světové války z ne-
obvyklé perspektivy. 14.50, 17.30, 20.10

Český Krumlov
KINO J & K
Špičák 134, tel. 380 711 892
Jsem číslo čtyři - Akční / Sci-fi USA. Napí-
navý thriller o pozoruhodném mladém
muži Johnovi Smithovi (Alex Pettyfer), kte-
rý je na útěku před nemilosrdnými nepřáte-
li, usilujícími o jeho život. 18.00
V peřině - Český muzikál. Magický svět ne-
jen dobrých, ale i zlých snů, který se ukrývá
přímo v našich peřinách, ožije v hudební
pohádce F. A. Brabce. 20.00

Kaplice
KINO
Linecká 434, tel. 380 311 388
Hop 18.00

Milevsko
KINO
ul. 5. května 724, tel. 382 521 216
Pan Popper a jeho tučňáci - Hřejivá rodin-
ná komedie vypráví příběh pana Poppera
(Jim Carrey), který je úspěšným newyor-
ským podnikatelem. Nakolik se mu ale daří
v podnikání, natolik se mu nedaří v osob-
ním životě, kde má problémy urovnat vzta-
hy se svou rodinou a utíká od všech zásad-
ních rozhodnutí, která by měl učinit. Jedno-
ho dne se však stane něco, co jeho život ob-
rátí úplně naruby. Přímo do obýváku mu to-
tiž pošta doručí neočekávanou a hodně po-
divnou zásilku. Šest velkých krabic, ze kte-
rých vyleze šest živých tučňáků, které pan
Popper zdědil. 17.30
Paul 20.00

Písek
LETNÍ KINO
Na Výstavišti
Zdrojový kód 21.30

Strakonice
KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867
Pan Popper a jeho tučňáci 17.30

Tábor
KINO SVĚT
nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200
Čertova nevěsta 17.30
V peřině 20.00

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Piráti z Karibiku:
Na vlnách podivna 3D 18.00
Lidice 20.00

Vimperk
KINO ŠUMAVA
Johnova 226, tel. 388 413 800
Zdrojový kód 20.00

Český Krumlov
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ
zámecký park
Don Giovanni 21.30

Jindřichův Hradec
KD STŘELNICE
Klášterská 135/II., tel. 384 351 219
Dlouhý, Široký a Krátkozraký
- Žižkovské divadlo Járy Cimrmana sehraje
„pohádku, která u dětí propadla“. 19.00

Týn nad Vltavou
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ
Bedřichovy sady
Zvoník od Matky boží 21.30

Vodňany
KINO
Zeyerovy sady 963, tel. 383 382 626
V naší ruině straší 19.00

Lidé od nás
Město by mohlo
nalákat turisty
na sport

Divadla
Zvoník od Matky
boží v Týně nad Vlt.

STRAKONICE Strakonice zvýší ná-
jemné v domech s pečovatelskou
službou. Od září budou jejich kli-
enti nově platit místo 16,88 koru-
ny za metr čtvereční 50 korun.
Městská rada také pozměnila pra-
vidla pro přidělování míst v těchto
zařízeních.

„Chce tak docílit toho, aby
domy s pečovatelskou službou
sloužily jen lidem, kteří to skuteč-
ně potřebují,“ vysvětlila místosta-
rostka Ivana Říhová (TOP 09).

Vyskytlo se podle ní několik pří-
padů, kdy se lidé snažili umístě-

ním do domu s pečovatelskou služ-
bou vyřešit svou bytovou situaci.
„Sociální služby přitom dříve nevy-
užívali a při pobytu v domě si je
sjednali jen na krátkou dobu,“ po-
znamenala Říhová.

Proto město do nových pravidel
pro přidělení místa v domě s pečo-
vatelskou službou dalo podmínku,
že zájemce musí aspoň půl roku
před podáním žádosti využívat ně-
které ze služeb, které zařízení nabí-
zí.

Zvýšení nájemného by také
mělo zamezit zneužívání míst v do-

mech s pečovatelskou službou.
Město ho v těchto zařízeních už
řadu let nezvyšovalo. „Nové nájem-
né je nižší než v městských bytech,
kde lidé platí 53,49 koruny za metr
čtvereční,“ doplnila Říhová.

Za bydlení budou hradit více
noví i současní klienti. Podle ceno-
vé mapy ministerstva pro místní
rozvoj se nájemné ve Strakonicích
pohybuje v průměru od 67 do 74
korun za metr čtvereční.

Obyvatelé domovů pro důchod-
ce a seniory radost ze zdražení roz-
hodně nemají. Včera o zdražování
vášnivě debatovali na lavičkách
právě v lokalitě Jezárka, kde domy
na okraji Strakonic stojí.

„Každá koruna je znát. Důcho-
dy nejsou zrovna na vyskakování a
bohužel dneska se zdražuje kde

co,“ krčí rameny Jaroslav Ježek ze
Strakonic.

Ačkoliv v domě s pečovatelskou
službou nebydlí, chodí sem pravi-
delně na procházky a popovídat si
s ostatními důchodci. „Člověku by
se i takové bydlení také líbilo, ale
být v domově pro důchodce nebo
v domově s pečovatelskou službou
je dneska poměrně drahé. Dokud
člověk může, tak se snaží být sobě-
stačný,“ dodává Ježek.

Je to více než dvojnásobek
Jeho kamarád Karel, který už dnes
sociálních služeb ve Strakonicích
využívá, říká, že zdražení je velmi
drastické.

„Je to více než dvojnásobek.
Spousta lidí tady to velmi pocítí.
Už dneska musí obracet každou

korunu, a když jim ještě zvednou
nájemné, tak to pak už jim oprav-
du z důchodu nezbyde vůbec nic.
Ti, kdož mají starající se rodinu, ti
mají alespoň štěstí, ale co ti ostat-
ní, kteří mají na měsíc třeba osm ti-
síc korun,“ ptá se Karel.

Popisuje, že mnoho důchodců
už dnes musí i třeba při nákupech
jídla přemýšlet, co a kolik si koupí.
„Vše se zdražuje takovým tem-
pem, že je to neuvěřitelné. Vím, že
nájemné je stále menší než v měst-
ských bytech, ale i tak to bude pro
hodně lidí těžká rána,“ dodal Ka-
rel.

Strakonice mají ve dvou do-
mech s pečovatelskou službou 77
bytů 1+0 a 1+1, které mají maximál-
ně 50 metrů čtverečních.

Václav Janouš, ČTK

Krátce: Strakonicko
Drůbežářům stoupl
loni zisk na 91 milionů
Společnost Vodňanská drůbež,
která je součástí holdingu Agro-
fert, loni zvýšila zisk i objem pro-
deje. Zisk před zdaněním činil
90,9 milionu korun, to bylo zhru-
ba o třetinu více než předloni. Fir-
ma utržila 3,971 miliardy korun,
meziročně o zhruba 81 milionů
více. Vodňanská drůbež loni pora-
zila 105 572 tun živých kuřat, me-
ziročně o 2,9 procenta více. Jateč-
ních kachen zpracovala 7 202 tun,
o 1650 tun méně než v roce 2009.
Celkový objem prodeje loni dosá-
hl 80 263 tun mražených, chlaze-
ných a masných výrobků, předlo-
ni to bylo o 1 387 tun více. V pod-
niku se čtyřmi závody loni praco-
valo 1 400 lidí. (ČTK)

V e Strakonicích se mi žije
dobře. Je to město s boha-
tou historií, jehož domi-

nantou je samozřejmě strakonic-
ký hrad. Na tváři města se ale, bo-
hužel, podepsaly necitlivé zásahy
ze 70. let – Strakonice prakticky
přišly o historické centrum, ná-
městí je jen ulicí. Kazí to celkový
dojem, koncepce náměstí by se
měla vyjasnit. Myslím, že kromě
historických památek mohou
Strakonice nalákat turisty na
sport. Je tu spousta sportovišť,
město by mohlo získat i na vodní
turistice nebo cyklostezkách. Já
sám trávím svůj volný čas na teni-
sových kurtech, mimo to právě
rád jezdím na kole.

Zlatá stezka V Prachaticích se ve dnech 24. a
25. června konaly slavnosti Zlaté stezky.

Foto: Martina Schönbauerová (martina119)

Strakonice také pozměnily pravidla pro přidělování
míst v zařízeních pro důchodce. Chtějí docílit toho,
aby sloužila jen lidem, kteří to skutečně potřebují.

Z období třetihor

Zkamenělinu dřeva
vystaví Vodňany
v infocentru
V místech, kde vznikají nedale-
ko Vodňan na Strakonicku
nové pískovny, nalezli dělníci
vzácný objev. V zemi při těžbě
štěrkopísku objevili zkameněli-
nu dřeva z období třetihor (na
snímku vzácnou zkamenělinu
drží kurátor muzea Miloslav Va-
něček).
Těžaři nález okamžitě předali
vodňanskému muzeu. Sedmde-
sát centimetrů dlouhá zkameně-
lina těžká přes dvanáct kilogra-
mů teď bude k vidění v muzeu,
ale přes celé prázdniny v info-
centru na náměstí Svobody.
Objev už zkoumali i muzejníci z
Písku, kteří ani sami ve svém
Prácheňském muzeu žádný ta-
kový exponát nemají. Potvrdili,
že jde o zajímavý nález. Vodňan-
ské muzeum jej zařadí do své ex-
pozice věnované geologii.
V infocentru jej můžete vidět
denně od 9 do 12 hodin a od 13
do 17 hodin. (vj)

Koncerty
Phlegmatix vystoupí
ve Velbloudu

Tomáš
Fiala
ředitel strakonické
nemocnice

Kina Čertova nevěsta v Táboře

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi Václavu Janoušovi
(vaclav.janous@mfdnes.cz),
tel.: 602 618 965.
» Inzertní poradce pro Strakonicko
je Iveta Šturmová (iveta.sturmova@
mafra.cz), tel.: 725 840 664

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

Zkamenělinu drží M. Vaněček
Foto: Ladislav Němec, MF DNES

Vaším objektivem Vyfoťte zajímavou akci a snímky uložte na server rajce.net. Fotky pravidelně zveřejňujeme

Zprávy z měst

Senioři zaplatí v pečovatelských
domech od září vyšší nájemné


