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Český Krumlov
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ
zámecký park
Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em)

20.30

České Budějovice
MIGHTY BAR VELBLOUD
U Tří lvů
Orange Express + Pošťák Jim + Say Cheese!

20.30

Bechyně
KINO
Libušina
Transformers 3 20.00

České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800
Zrození Planety opic 17.30
Muži v naději 20.00

MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998
Zkažená úča 19.15
Obhájce 14.00, 21.30
Harry Potter a Relikvie smrti - 2. část, da-
bing 16.30
Šmoulové (digital) 15.45, 18.00
Barbar Conan (digital) 20.15
Auta 2 14.30
Zrození Planety opic 16.45, 19.00, 21.20
Muži v naději 18.15, 20.45
Šmoulové 16.00
Green Lantern 3D 21.15
Barbar Conan 3D 16.30, 18.50
Šmoulové 3D 14.15
Kovbojové a vetřelci 15.15, 17.45, 20.15

Muži v naději 15.00, 17.30, 20.00
Muži v naději (digital) 14.00, 16.30,

19.00, 21.30

Český Krumlov
KINO J & K
Špičák 134, tel. 380 711 892
Princ a pruďas 19.00

Milevsko
KINO
ul. 5. května 724, tel. 382 521 216
Šmoulové 3D 17.30

Písek
KINO PORTYČ
Čechova ul.
Jmenuji se Oliver Tate 21.00

Strakonice
KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867
Muži v naději 20.00

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

Jana Eyrová 17.30
Muži v naději 20.00

Trhové Sviny
KINO
Sídliště 710, tel. 386 322 930
3 20.15

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Muži v naději 18.00
Zrození Planety opic 21.00

Týn nad Vltavou
3D KINO SOKOLOVNA
Tyršova ul.
Green Lantern 3D 19.30

Vodňany
KINO
Zeyerovy sady 963, tel. 383 382 626
Skyline 20.00

Vyšší Brod
KINO
Náměstí 104
Obřad 20.00

Lidé od nás
Nové chodníky
ve městě vyhovují
i vozíčkářům

SEZIMOVO ÚSTÍ Zastupitelům Sezi-
mova Ústí se podařilo vymyslet,
jak se po dokončení dálnice D3 do-
stanou lidé z města na druhou stra-
nu. V projektu totiž chyběla jakáko-
liv lávka či cesta pro pěší a cyklisty.
A tak se nyní město pustilo do vý-
kupu pozemků, na kterých vybu-
duje až k dálnici cestu. Pod silnicí
se lidé dostanou podchodem.

Obyvatelé Sezimova Ústí se obá-
vali, že stavbou dálnice D3 přijdou
o možnost jít z města do Zárybnič-
né Lhoty a Turovce. Tam chodí na
procházky či za koupáním hlavně
k rybníku Nový Kravín. Když radni-
ce zjistila, že pro lidi není žádná

cesta na druhou stranu dálnice, za-
čala okamžitě hledat řešení. A vy-
myslela jej.

„Vykoupíme pozemky od vlast-
níků tak, abychom na nich mohli
udělat cestu. Už jsme s majiteli do-
mluveni na částce 150 korun za
metr čtvereční, celkově nás to
bude stát přes 200 tisíc korun,“ sdě-
lil po čtvrtečním zasedání zastupi-
telstva starosta Sezimova Ústí Mar-
tin Doležal.

Cesta povede až k samotné dál-
nici, kde se lidé dostanou na protěj-
ší stranu podchodem. Stavět lávku
či most by bylo drahé.

„Vybudujeme podchod pro zvěř

a odtok vody. Finančně se na tom
bude podílet město i Ředitelství sil-
nic a dálnic,“ dodal Doležal.

Nová stezka povede zahrádkář-
skou kolonií na okraji města, kde
už dnes cesta je, a dále podcho-
dem na hráz rybníka Nový Kravín.

„Lidé dnes do turoveckých lesů
chodí třeba na houby. Byla by ško-
da, kdyby nás dálnice odřízla,“
říká například obyvatel Jan Švehla.

Město už má připravenou doku-
mentaci k pozemkům a majitelům
i zaslalo návrhy kupních smluv.
Většina majitelů s výkupem sou-
hlasí, vyjma jedné paní, která poža-
duje cenu za metr o 100 korun vyš-
ší. S tou bude ještě radnice vyjed-
návat.

Pokud nakonec lidé budou vyu-
žívat k překonání dálnice podchod
pro zvěř, půjde o unikátní řešení
v rámci celých jižních Čech.

„V kraji není takové místo, kde

by lidé využívali podchod pro
zvěř. Samozřejmě, pokud je pro
srnčí či jelení zvěř, pak je dostateč-
ně velký. Většinou když je třeba ta-
kový problém vyřešit, stavíme kla-
sické podchody pro lidi jako napří-
klad na rychlostní silnici R4 z Miro-
tic do Třebkova, kde vznikl pod-
chod, aby se lidé dostali k hřbito-
vu,“ řekl ředitel českobudějovické-
ho Ředitelství silnic a dálnic Josef
Pešl.

S vyjednáváním o podchodu je
však radnice na samém začátku.

„Písemná dohoda o takovém ře-
šení zatím neexistuje,“ dodal Pešl.

Václav Janouš

N a Táboru se mi líbí jeho
historie, která doslova dý-
chá na každém kroku. Na-

opak kritizoval bych dopravní ob-
služnost přilehlých obcí a samo-
zřejmě – jako vozíčkář – bezbarié-
rovost. Nutno dodat, že bezbarié-
rovost souvisí s tím, že centrum
Tábora je historické a těžko by pa-
mátkáři svolili, aby všude vše bylo
bezbariérové. Situace se ale lepší,
veškeré chodníky ve městě, které
se opravují, už jsou i pro vozíčkáře
uzpůsobeny, na městském úřadě
je plošina a podobně. Takže na Tá-
borsku jsem spokojen.

Slavnosti dřeva Osmnáctý ročník tradiční dvoudenní akce
ve Volarech na Šumavě zachytil Ladislav Beran.

4x foto: Ladislav Beran (ladaber.rajce.idnes.cz)

Koncert
Tři kapely
ve Velbloudu

Savci s handicapem

Děti si v noci
hladily netopýry
na hradě Šelmberk
Ukázky ochočených handicapo-
vaných netopýrů byly největším
lákadlem Netopýří noci na hra-
dě Šelmberk. Sobotní akci s ev-
ropským dosahem doplnilo pou-
tavé promítání a děti si vytvořily
makety savců-letounů. „V okolí
hradu u Mladé Vožice využívají
netopýři k úkrytu lidské stavby,
často bývají na půdách nebo
v nějaké škvíře pod střechou,
aniž by to majitelé domu třeba
věděli. Samozřejmě přebývají ve
starých stavbách, jakými jsou
kostely nebo právě hrad Šelm-
berk,“ vysvětlila Petra Schnitze-
rová z České společnosti pro
ochranu netopýrů. „Některé dru-
hy se však ukrývají v lesních stro-
mových dutinách. Početnost po-
pulací netopýrů se určuje obtíž-
ně, ale u Šelmberku mají vhod-
né pestré biotopy,“ poznamena-
la Schnitzerová. Zhruba čtyřicít-
ce návštěvníků předvedla i práci
se zvukovými detektory. (aum)

Divadlo
Ženy Jindřicha VIII.
v Českém Krumlově

Kina Táborský Svět promítá Muže v naději

Vladimír
Novotný
Malšice
manažer na vozíčku

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

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

Profesor Mrkva
zamlčuje fakta
»Ad: článek prof. ing. R. Mrkvy, CSc
V článku nadepsaném Ukončí při-
rození nepřátelé gradaci? píše
o tom, že poznatky o způsobu
boje proti kůrovci lze na NPŠ „apli-
kovat zejména proto, že zde ne-
jsou přirozená lesní společenstva
(věkově i prostorově strukturo-
vanané smíšené lesy i typy čistých
smrčin), ale bývalé jednověké smr-
kové hospodářské lesy“.
Nic nemůže být vzdálenější prav-
dě než toto tvrzení. Ve vrcholo-

vých partiích Šumavy máme pře-
ce původní přirozenou horskou
smrčinu, kde se v průběhu století
buď dosud nezasahovalo vůbec,
anebo jen v malé míře. Také se
ukazuje, že tato smrčina je schop-
na samostatné obnovy. To pocho-
pí každý, kdo se na tato místa vy-
praví. Příklady z velké části původ-
ních porostů klimatických smrčin
jsou Trojmezenský prales, okolí
Poledníku, Ždánidel nebo Plesné.
Nevěřím, že prof. ing. Mrkva, CSc.
toto neví. Z důvodu, jenž mi není
znám, tento nezvratný fakt zaml-
čuje. Ono se o existenci pravěkých
horských smrčin v médiích vůbec
málo píše. Nechápu také, proč je
některými lidmi neustále zpochyb-

ňováno to, o čem už delší dobu
existuje konsensus mezi oběma tá-
bory. Tedy scelit bezzsásahové
první zóny, kolem nich vytvořit
tzv. pufrační pásmo o šířce 500 až
1000 metrů, kde by se proti kůrov-
ci zasahovalo, a tyto lesy by se po-
stupně převáděly na přirozenější
smíšený typ. V dalším pásmu by
již byly běžné hospodářské smrko-
vé monokultury, tak jak jsou dnes.
Takovým způsobem by byla účin-
ně omezena migrace kůrovce z já-
drových bezzásahových zón do
lesů hospodářských. Nechápu,
co na tom ještě není někomu jas-
né a proč někdo musí pořád řešit,
co je dávno vyřešené!
Jiří Vrána

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 o Šumavě

Lidé do turoveckých
lesů chodí na houby.
Byla by škoda, kdyby
nás dálnice odřízla.“

Jan Švehla
obyvatel Sezimova Ústí

Netopýří noc 2011, Šelmberk
Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

Zprávy z měst

výběr z dopisů, kráceno

Lidé využijí podchod pro zvěř
Zastupitelé v Sezimově Ústí našli možnost, jak by se obyvatelé města mohli dostávat přes dálnici D3 do míst, kam rádi chodí na procházky

Vaším objektivem Vyfotografovali jste zajímavou akci? Uložte své snímky na internetový server rajce.idnes.cz a vaše fotografie se mohou objevit na stránkách jihočeské přílohy MF DNES


