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Zprávy z měst

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

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 Táborsko je
František Klíma (frantisek.klima@
mafra.cz), tel.: 602 658 917

Lidé od nás

Dům pro seniory
je tak pěkný, že
tam na stáří chci
Marcela
Hánová
zdravotní
sestra

D

o Soběslavi jsem se přistěhovala z Českých Budějovic, když mi bylo 21
let. Nyní tu bydlím už
více než čtvrt století a musím říct,
že se mi tu moc líbí už od začátku.
Město udělalo obrovský pokrok,
strašně se to tu zlepšilo. Nejvíc se
mi líbí nová knihovna, relaxační
areál nebo seniorský dům. Je tak
pěkný, že bych tam ve stáří chtěla
skončit. Senioři tam mají dobré
kulturní vyžití a celkově je to velmi příjemné prostředí. Střed města je krásný. Musíme se o něj starat, aby takový zůstal. Před devíti
lety jsme tu měli povodeň, dnes je
všechno opravené, že by to nikdo
nepoznal. Vadí mi samozřejmě doprava, všichni tu čekáme, až bude
hotová dálnice od Tábora k Veselí, bude to velká úleva. Na druhou
stranu to bude pro město jistá ztráta, protože tudy bude projíždět
méně lidí. Proto musíme zajistit,
aby sem jezdili turisté, více Soběslav propagovat.

PONDĚLÍ 25. ČERVENCE 2011
WWW.IDNES.CZ

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

Město chce prodat
Střelnici. Je pět
milionů za ni dost?
Kulturní dům získal Tábor od ministerstva obrany v roce 2002 bezúplatným
převodem. Jednou z podmínek bylo, že jej 10 let neprodá. Lhůta vyprší příští rok.
Někteří zastupitelé i obyvatelé se domnívají, že by si ho mělo město ponechat.
TÁBOR Táborští radní chystají prodej Kulturního domu Střelnice.
Město ji chce prodat podnikateli
Karlu Dvořákovi, který ji měl pronajatou a zrekonstruoval.
Zastupitelé se ale nemohou dohodnout, zda je navrhovaná cena
pět milionů korun správná. Někteří volají pro vyšší ceně, jiní
chtějí, aby si radnice dům ponechala.
Rada města uzavřela v roce
2004 smlouvu o smlouvě budoucí o společenském domě Střelnice. Dům měl získat právě za pět
milionů korun. Podnikatel jej ale
zkoušel nejprve provozovat sám,
když ale zjistil, že roční provoz
stojí tři miliony korun, chtěl, aby
mu město uhradilo náklady na
zrestaurování původně zchátralého domu a ten si nechalo.
Náklady vyčíslil zhruba na 91
milionů korun, radnice navrhla,
že zaplatí 30 milionů korun. Pak
se roztočil kolotoč soudních dohadů, které dosud neskončily.
A radní chtějí nyní situaci vyřešit, ač soudy ještě ve sporech nerozhodly. Navrhují držet se pů-

vodní smlouvy a dům prodat za
pět milionů korun.
„Konání některých akcí pro
město Tábor by bylo smluvně zajištěno zdarma či za zvýhodněnou cenu stejně jako předkupní
právo, kdyby chtěl podnikatel
dům v budoucnu prodávat,“ sdělil starosta města Jiří Fišer z uskupení Tábor 2020.

„Ve městě není moc tak
hezkých domů, a hlavně
tak prostorných sálů.“
Jan Mládek
obyvatel Tábora
Otázkou nyní je, zda budou s
prodejem souhlasit zastupitelé
na svém srpnovém zasedání. Do
domu město investovalo totiž
dvaadvacet milionů korun na vybudování sítí, technického zařízení a vybavení.
„V roce 2009 jsme jako zastupitelé řekli, že si Střelnici ponecháme. Dnes běží soudní spory a

rada města ji chce najednou prodat. Připadá mi to, že to je velký
politický obchod,“ říká opoziční
zastupitel za KSČM Ladislav Šedivý, který se už s kauzou obrátil i
na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby případný prodej
posoudil stejně jako původní
smlouvu. Podle něj v ní stojí, že k
prodeji Střelnice má dojít měsíc
po kolaudaci. Dům už je ale zkolaudován dva roky.
Obyvatelé Tábora nyní upozorňují, že město by se tak významného kulturního stánku nemělo
zbavovat, a naopak by se mělo
snažit jej získat a provozovat.
„Ve městě není moc tak hezkých domů, a hlavně tak prostorných sálů. Určitě když už radnice
jednou dům získala a je opravený, tak by si jej měla nechat, než
jej prodat,“ myslí si například Jan
Mládek.
Dům získalo město od ministerstva obrany v roce 2002 bezúplatným převodem. Jednou z
podmínek ale bylo, že jej deset
let neprodá. Lhůta tak vyprší příští rok.
Václav Janouš

Ozdoba Tábora Jestli zastupitelé prodej kulturního domu schválí,
získá ho podnikatel Karel Dvořák.

Foto: Ladislav Němec, MF DNES

Vaším objektivem Fotografie Václava Krále umístěné na internetovém serveru rajce.net. Vyfotografujte také kdykoli zajímavou akci a snímky uložte na server rajce.net. Vybrané fotografie v našem deníku pravidelně uveřejňujeme.

Mighty Sounds Český letní hudební festival zaměřený
převážně na zahraniční hudbu ze žánrů punk, ska, reggae a
dalších se konal od 15. do 17. července v areálu táborského
letiště Čápův dvůr.
Foto: Václav Král (vkral.rajce.idnes.cz)

Fórum čtenářů
Děti si na táboře hrály
na Apače i Čejeny
Začátkem července vyjely děti z
klientských rodin Poradny Eva
při Diecézní charitě České Budějovice popáté na svůj letní tábor.
Sedmidenní pobyt uspořádalo
charitní Dobrovolnické centrum
v úzké spolupráci s Poradnou
Eva.
Díky ochotě a velkému nasazení
celkem 12 dospělých (9 dobrovolníků a 3 pracovnice Dobrovolnického centra) si 17 dětí užilo týden plný zábavy a koupání. Děti
pocházejí ze sociálně slabých rodin a bez přispění charity by si
letní tábor nemohly dovolit.
Stejně jako loni byli i letos účastníci tábora ubytováni v Oboře
Nový Dvůr nedaleko Hluboké u
Borovan.
Zdejší správci obory, manželé Kubouškovi, jsou nesmírně tolerantní k dětskému křiku a veselí. Za
jejich vstřícné a laskavé jednání
jsme jim vděční!
Program letošního tábora nesl
název Indiánská stezka. Děti byly
rozděleny do čtyř indiánských
kmenů (Apači, Čejeni, Čerokíové
a Irokézové), každý kmen měl

výběr z dopisů, kráceno
své náčelníky. Během tábora
měly děti možnost poznat život
indiánů zblízka - dozvěděly se
něco málo o historii indiánů, vyrobily si indiánské oblečení a čelenky, vařily jídlo v přírodě, střílely z luku, vyráběly vory, stavěly v
lese indiánskou vesnici, pozorovaly hvězdy na noční obloze. Nechyběly ani ranní rozcvičky, tradiční táboráky či diskotéka.
Táborníci si také užili vodní hrátky a závody na místním rybníce.
Letošní novinkou pak byla přednáška Policie České republiky na
téma Dopravní předpisy a práce
kriminalistů.
Děti si tak mohly vyzkoušet jízdu
na koloběžce s doplněním znalostí dopravních značek a odnést
si otisk palce, který se jinak běžně používá při práci kriminalistů.
Tábor byl realizován z dotace statutárního města České Budějovice a z finančních darů různých firem. Všem donátorům a dárcům
mnohokrát děkujeme. Stejně tak
jako i všem dobrovolníkům, kteří
prožili náročný týden mezi velmi
živými a veselými dětmi.
Věra Michalicová
hlavní vedoucí dětského tábora

Kina Snímek Princ a Pruďas promítají v třeboňském Světozoru
Bechyně

Lidice

KINO

MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998

Libušina

X-Men: První třída

20.00

Černá v Pošumaví
LETNÍ KINO

Čertova nevěsta

21.30

České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800

Jmenuji se Oliver Tate

20.00

18.00

Ženy sobě
17.15
Cigán
20.00
Pan Popper a jeho tučňáci
15.00
Hanna (digital)
16.00, 18.30, 21.00
V peřině
16.45
Kung Fu Panda 2
14.45
Jmenuji se Oliver Tate
19.10, 21.30
Harry Potter a Relikvie smrti - 2. část, dabing
15.15, 18.00, 20.45
Harry Potter a Relikvie smrti (digital) - 2.
část, titulky
17.45, 20.30

Transformers 3 3D - dabing
14.15
Transformers 3 (digital) - titulky
14.00
Lidice (digital)
17.00, 19.45
Harry Potter a Relikvie smrti 3D - 2. část, dabing 13.45, 14.30, 16.30, 17.15, 19.15, 20.00

3D KINO SOKOLOVNA
Tyršova ul.

Méďa Béďa 3D

19.30

Vodňany

Český Krumlov

KINO

KINO J & K

Zeyerovy sady 963, tel. 383 382 626

Špičák 134, tel. 380 711 892

Voda pro slony

Týn nad Vltavou

19.00

Pařba v Bangkoku

20.00

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

Méďa Béďa 3D

17.30

Písek
LETNÍ KINO

České Budějovice

Na Výstavišti

V peřině

Koncerty
The Opion a Honza
Kubeš ve Velbloudu

21.30

MIGHTY BAR VELBLOUD
U Tří lvů

Strakonice

The Opinion, The Reckoners, Jakub Fuzzy
Vančura, Honza Kubeš - koncert
20.30

KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867

Zvuk hluku

20.00

Tábor
KINO SVĚT
nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200

Voda pro slony
Lidice

17.30
20.00

Trhové Sviny

Protivín

KINO

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Sídliště 710, tel. 386 322 930

Hanna

20.15

Třeboň

můžete vyrazit do českobudějovické Kotvy.

Foto: Archiv

Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850

Princ a pruďas
Pařba v Bangkoku

Mírová ul.

Kašpárek a princezna
O Zubejdě solimánské

10.00
15.00

Zlatá Koruna

KINO SVĚTOZOR

Válečné drama Na český film Lidice s Karlem Rodenem v hlavní roli

Divadla
Šťastný princ
ve Zlaté Koruně

KLÁŠTER

18.00
21.00

Šťastný princ aneb Příběh světla a tmy čili
cesta ke kořenům světových civilizací 21.00

