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jižní čechy
Úterý: Strakonice, Blatná,
Vodňany, Volyně

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

Zprávy z měst

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

Lidé od nás

Na kole vyjedu
do okolí Vodňan
i na Šumavu
Regina
Pelíšková
zubařka
Vodňany

e Vodňanech žiji přes 30 let
a jsem tu spokojená. Kdyby
člověk hledal nedostatky,
tak je samozřejmě najde třeba
ve stavu silnic. Podle mě se tu ale
žije dobře. Máme divadlo, kino
i krásné okolí. Vodňany mají velkou výhodu v lokaci – je odtud
blízko do Českých Budějovic, Písku i Strakonic. Ráda se vydávám
do okolní přírody na kole, jezdíme
na Lomec, na hrad Helfenburk
nebo k rybníkům. Když neprojíždím krajinu na bicyklu, tak ve volném čase s oblibou pracuji na zahradě. Na kole se v létě pohybuji
i na Šumavě, kterou mám moc
ráda. Mým rodištěm je Modrava,
otec dělal lesníka a sestra tam žije
doteď.
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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

Strakonická nemocnice
získala cenu za bezpečnost
Pouze pět nemocnic
v Česku má certifikát
bezpečnosti a kvality
od společnosti B. Braun.
Jako poslední se k nim
včera přidal strakonický
špitál. Už dříve získali
ocenění v Písku.
STRAKONICE Za používání nejnovějších technologií s bezpečnostními prvky, které chrání zdravotnický personál i pacienty, získala strakonická nemocnice certifikát bezpečnosti a kvality. Jeho udělení je
podmíněno celoplošným používáním bezpečnostních kanyl, infuzních roztoků a zavedením do standardů ošetřovatelské péče.
Ve strakonické nemocnici se
každoročně spotřebuje více než
30 tisíc infuzních setů a přibližně
20 tisíc kanyl.
„Při manipulaci s každou z nich
podstupují zdravotníci riziko bodného poranění a případného infikování virem HIV, hepatitidou B
a C. U zastaralých prostředků bez
bezpečnostních prvků nejsou tato
poranění přes veškerou opatrnost,
bohužel, výjimečná,“ řekl ředitel
strakonické nemocnice Tomáš Fia-

Ocenění Strakonická nemocnice se může chlubit certifikátem bezpečnosti a kvality. Zajisté to ocení také její
pacienti. Na snímku je primář interního oddělení Ivo Horný.

Sezona přátel hudby dnes začíná

Krátce ze Strakonicka

STRAKONICE (aum) Nová sezona
strakonického Kruhu přátel hudby
startuje právě dnes večer. Během
osmi měsíců nabídne celkem osm
koncertů.
„V pořadí 25. sezonu Kruhu přátel hudby otevře slavnostní koncert u příležitosti letošního Rožmberského roku. Od 19.30 hodin zazní v kulturním domě Requiem za
Petra Voka v podání orchestru Virtuosi di Praga, který bude řídit Oldřich Vlček,“ upřesňuje za organizátory Zdenka Rábová.

Dirigent Vlček naváže na loňské
zdejší vystoupení – Koncert v opeře. „Na programu prvního večera
budou skladby Mozarta, Vivaldiho
nebo Bachův Chorál,“ vyjmenovává Rábová. Lístky stojí 190 korun.
Pokud byste si chtěli ještě dnes
pořídit permanentky na celý rok,
pak je jejich základní cena 1 250 korun. Důchodci a držitelé průkazek
ZTP zaplatí 800 korun, dětské
nebo studentské abonentky pořídíte za 600 korun.
„Skupina předplatitelů se pohy-

Koncerty

Kina Volyňský biograf promítá druhý díl Harryho Pottera a Relikvie smrti

České Budějovice

Bechyně

DK METROPOL, divadelní sál

KINO

Senovážné nám.

Libušina

Jiří Kout (dirigent), Luboš Hucek (fagot)
19.30

Šmoulové

KLUB HORKÁ VANA

České Budějovice

Česká ul.

Ivan Boreš a Petr Zelenka

19.30

Strakonice
KULTURNÍ DŮM

17.00, 20.00

KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800

Lidice
Strom života

Mírová ul.

MULTIKINO CINESTAR

Oldřich Vlček - dirigent, Marina Vyskvorkina
- sólistka, Virtuosi di Praga - Requiem za Petra Voka - zahajovací koncert
19.30

M. Horákové 1498, tel. 385 799 998

Tábor
DIVADLO OSKARA NEDBALA, malý sál
Divadelní ul.

Kateřina Kalvachová-Šmídová (soprán),
Alžběta Vomáčková (mezzosoprán), Stanislav Krejčiřík (baryton) - IX. koncert mladých pěveckých talentů
19.00

17.30
20.00

Kovbojové a vetřelci
18.30, 21.15
Harry Potter a Relikvie smrti - 2. část, dabing
15.30
Super 8
15.15, 17.45, 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
Nezvratný osud 5 3D
16.30, 18.30, 20.30
Šmoulové 3D
14.15

buje kolem 100 lidí. Samozřejmě
zveme na koncerty i další zájemce.
Většina sezony se odehraje v kulturním domě, jeden či dva komorní koncerty v Rytířském sále hradu,“ podotýká Rábová.
Druhý díl sezony je naplánován
na 24. října, kdy vystoupí dechové
trio Dubois. Komponovaný pořad
s názvem Shakespeare versus Scarlatti uslyšíte poté 14. listopadu.
O měsíc později přijede Jihočeská
komorní filharmonie se skupinou
Nezmaři.

Ilustrační foto: Ladislav Němec, MF DNES

la. „Proto jsme se rozhodli jít cestou prevence a použitím bezpečnostních prvků zmíněná rizika snížit na minimum. Při použití bezpečnostních kanyl a infuzních
setů nehrozí zdravotníkům poranění jehlou,“ dodal.
Podle Fialy jsou finanční náklady na nákup bezpečnostních zdravotnických prostředků téměř srovnatelné s cenami běžných produktů.
Strakonické zařízení je pátou nemocnicí v republice a druhou v Jihočeském kraji, která splnila podmínky pro udělení certifikátu. Jako
první ho v roce 2009 získala Fakultní nemocnice Plzeň, následovala
Fakultní nemocnice Brno, Nemocnice Hořovice a letos v červnu i Nemocnice Písek.
„Zatímco v řadě zemí Evropské
unie je používání zdravotnických
prostředků s bezpečnostními prvky stanoveno zákonem, v Česku taková povinnost prozatím uzákoněná není. Udílením certifikátu bezpečnosti se proto snažíme nemocnice motivovat k tomu, aby se přiblížily evropským standardům. Dávají tím jasný signál, že se snaží poskytovat svým pacientům i zaměstnancům ten nejlepší servis,“ prohlásil František Vojík ze společnosti B. Braun Medical, která certifikáty uděluje.
Lucie Kándlová

BLATNÁ

STRAKONICE

STRAKONICE

Policisté chytili
vykradače garáží

Ulice Na Stráži
je pro auta zavřená

Polotmavý Klostermann
bodoval v Žatci

Policisté odhalili 31letého muže
z Příbramska, který na konci loňského roku vykradl osm garáží v Blatné. Muž odcizil věci za téměř 60 tisíc korun – šlo o pneumatiky, kanystry, reproduktory, mixážní pult, led
světla, mikrofony, DVD přehrávač
a další věci. Zloději, který byl v minulosti soudně trestán, nyní hrozí
až pět let vězení.
(red)

Až do konce listopadu je pro auta
zavřená ulice Na Stráži ve Strakonicích. Po dobu úplné uzavírky bude
umožněn průchod chodcům. Lidé
se také dostanou do všech objektů
a nemovitostí přiléhajících ke komunikaci. Průjezd na parkoviště
městského úřadu na jeho dvoře zůstane zachovaný přes Pionýrskou
ulici.
(red)

Polotmavý ležák Klostermann
z Měšťanského pivovaru ve Strakonicích uspěl na Dočesné v Žatci,
která je největší oslavou chmele
a piva v zemi. Vyhrál v kategorii polotmavých piv. „Klostermann zraje jako víno. Jsem rád, že naše piva
bodují a jejich obliba vzrůstá,“ řekl
ředitel strakonického pivovaru Jaroslav Tůma.
(vj)

Ošetřovatel
19.15, 21.30
Šmoulové (digital)
14.45, 17.00
Muži v naději (digital) - může být nevěra základem šťastného manželství? Šarmantní
bonviván Rudolf je o tom přesvědčen a snaží se o tom přesvědčit i zetě Ondřeje, který
pro samé svědomité plnění povinností nevnímá, jak nebezpečně se jeho žena Alice začíná nudit. Milující tatínek a kamarádský
tchán Rudolf proto nabídne Ondřejovi několik prověřených rad, jak vnést do skomírajícího manželství potřebný vzruch. Z nudného
slušňáka Ondřeje se pak díky románku
s krásnou Šarlotou skutečně stává sebevědomý pán tvorstva, obletovaný milenkou a
obdivovaný vlastní manželkou. Situace je to
sice krásná, ale dlouhodobě neudržitelná.
Už proto, že skutečnými pány tvorstva jsou
pochopitelně ženy.
14.00, 15.00, 16.30,
17.30, 19.00, 20.00, 21.30

Špičák 134, tel. 380 711 892

Český Krumlov

KINO SPEKTRUM

KINO J & K

Jana Eyrová

Muži v naději

19.00

Strakonice

KINO SVĚTOZOR

KINO OKO

Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850

Komenského 29, tel. 383 332 867

Kaplice

Lidice

17.30, 20.00

KINO

Jana Eyrová

20.00

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

Harry Potter a Relikvie smrti - 2. část 3D
17.30

Písek
KINO PORTYČ
Čechova 406, tel. 382 271 277

17.30, 20.00

Sezimovo Ústí

Tábor
KINO SVĚT

KINO ŠUMAVA
Johnova 226, tel. 388 413 800

nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200

Tři

Zkažená úča - Elizabeth Halseyová (Cameron Diaz) je učitelka, která by z chování dostala přinejmenším dvojku. Je sprostá, zlá
a chová se naprosto nevhodně. Pije, bere
drogy a nemůže se dočkat, až si najde dobře situovaného muže, který se o ni postará a
ona bude moci svou kariéru učitelky definitivně opustit. Když se s ní rozejde její snoubenec, vymyslí plán, jak získat jeho bohatého a pohledného náhradníka (Justin Timberlake) – o jehož přízeň soupeří se svou přehnaně aktivní kolegyní Amy.
17.30
Mechanik zabiják
20.00

Volyně

náměstí T. Bati 701, tel. 381 275 805

roku jarmark sv. Jiljí. Jeho součástí bylo šermířské
představení, středověká kapela, rytířská pohádka a ukázka
3x Foto: Jan Klein (honzikovo1.rajce.idnes.cz)
řemesel.

20.00

KINO
nám. Svobody

Harry Potter a Relikvie smrti - 2. část
17.00, 20.00

Divadlo
Týn nad Vltavou
MDK SOKOLOVNA

19.30

Třeboň

Cena za něžnost

Vaším objektivem Jan Klein nafotil jarmark ve Lhenicích. Pokud jste o víkendu pořídili nějaké zajímavé snímky, uložte je na rajce.idnes.cz. Vybrané fotografie se pak mohou objevit v jihočeské příloze MF DNES

Jarmark sv. Jiljí Lhenice uspořádaly v rámci Rožmberského

17.00
20.00

Vimperk

Linecká 434, tel. 380 311 388

Kovbojové a vetřelci

Ošetřovatel
Jana Eyrová

19.30

