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Blatná
KINO
Kalinovo nám. 580, tel. 383 422 535
Saxána a Lexikon kouzel 17.30

České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800
Muži v naději 17.30
O lesech a lidech/Království lesa/Almtal:
Magické údolí 20.30

MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998
Drive 14.30, 19.15, 21.30
Super 8 16.45
Saxána a Lexikon kouzel (digital)

15.45, 17.45
Bláznivá, zatracená láska 20.00
Alois Nebel - Alois Nebel
Příběh filmu začíná na podzim roku 1989
na železniční stanici Bílý Potok v Jesení-
kách, kde slouží jako výpravčí Alois Nebel

(Miroslav Krobot). Nebel je tichý samotář,
kterého čas od času přepadne podivná
mlha. Nejčastěji se mu v ní zjevuje Dorothe
(Tereza Voříšková), oběť násilného odsunu
Němců po 2. světové válce. Šedivé dny na
nádraží v Bílém Potoce na sklonku socialis-
mu líně plynou, výhybkář Wachek (Leoš
Noha) společně se svým otcem (Alois Šveh-
lík) kšeftují s důstojníky sovětské armády.
Poklidnou atmosféru naruší jednoho dne
Němý (Karel Roden), který překročí hrani-
ce se sekyrou v ruce, aby pomstil svoji mat-
ku. 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Muži v naději 17.30, 20.00
Šmoulové 15.15
Kamarád taky rád 15.40, 18.00, 20.20
Colombiana (digital) 14.10
Bez dechu (digital) 16.30, 18.45, 21.00
Noc žraloka 3D 20.30
Nezvratný osud 5 3D 16.30, 18.30
Muži v naději (digital) 14.00, 16.30, 21.30

MIGHTY BAR VELBLOUD

U Tří lvů
Jeden svět - cyklus studentských promítání
dokumentárních filmů 19.00

Český Krumlov
KINO J & K
Špičák 134, tel. 380 711 892
Win Win 19.00

Písek
KINO PORTYČ
Čechova 406, tel. 382 271 277
Noc žraloka 3D 17.30, 20.00

Strakonice
KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867
Muži v naději 17.30, 20.00

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

Šmoulové 17.30
Antikrist 20.00

Trhové Sviny
KINO
Sídliště 710
Obhájce 19.30

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Jana Eyrová 17.00
Obhájce 20.00

Týn nad Vltavou
3D KINO SOKOLOVNA
Tyršova ul.
Noc žraloka 3D 19.30

Vodňany
KINO
Zeyerovy sady 963, tel. 383 382 626
Obhájce 19.30

České Budějovice
JIHOČESKÉ DIVADLO
Dr. Stejskala 19, tel. 386 356 925
Kdo je tady ředitel? 19.00

České Budějovice
KINO KOTVA, kavárna
Lidická ul.
Swing trio Avalon a Jakub Šafr - koncert

22.00

P
omoc táborské radnice
zadluženému mládežnic-
kému hokeji vychází na-
prázdno. Sportovci se

opět potýkají s finančními problé-
my, znovu chtějí žádat město o
pomoc a znovu hrozí, že pokud
neseženou peníze, mládežnický
hokej skončí.

Někteří zastupitelé už nyní na-
značují, že tentokrát už se jim ne-
chce hokejistům pomáhat. Bojí
se, aby pak peníze na svou čin-
nost nechtěly i další sportovní
kluby ve městě.

Už v polovině roku se hokejisté
potýkali se čtyřmilionovým dlu-
hem, z něhož zhruba polovinu
dlužili Táboru. Radnice jim tehdy
pomohla – darovala jim téměř
2,8 milionu korun jako dotaci a
dalších více než 1,3 milionu ko-
run jako půjčku. To mělo hokej
zachránit. Avšak nestalo se tak.

„Z dotace nám na účet zatím
nepřišla ani koruna a půjčku
jsme zatím nečerpali. Opět nám
nasmlouvané peníze od sponzo-
rů nestačí, proto zkusíme požá-
dat o peníze na činnost město.

Když se nám nepodaří do konce
října peníze sehnat, půjčku vrátí-
me a mládežnický hokej skončí,“
říká táborský radní za ČSSD Miro-
slav Smetana, který je zároveň ve
vedení mládežnického klubu.

Tím ale rozčílil některé své ko-
legy zastupitele. Například Franti-
šek Dědič z ODS řekl, že hokej je
teď v situaci, které se chtěl Tábor
vyhnout. „Výsledek je takový, že
město dalo peníze a po šesti týd-
nech se nic neděje. Vyhodili jsme
2,8 milionu korun a stále nám
hrozí zánik hokeje. To jsme přes-
ně nechtěli,“ kroutil hlavou zastu-
pitel Dědič.

Smetanova slova a plány hoke-
jistů přijít znovu žádat o peníze
namíchla i další. „Nemůžete pře-

ce říct, že když město nedá pení-
ze, pak zavřete hokej. Tím, že ne-
čerpáte půjčku, tak asi máte na
provoz klubu jiné peníze,“ pustil
se do Smetany i zastupitel Petr
Krůček z koaliční TOP 09.

Pomoc táborskému mládežnic-
kému hokeji, kde hraje 250 dětí,
ale může být návodem i pro další
sportovní kluby zmítající se ve fi-
nančních potížích či dluzích. „Už
dneska žádají o peníze fotbalisté
a budou další kluby,“ varovala Si-
mona Žirovnická z ODS.

O peníze požádají hokejisté
město zřejmě na dalším zasedání
zastupitelů na začátku listopadu.
Své představy, že peníze seženou
do konce října, se jim tak určitě
nesplní. Tedy, pokud počítají s
penězi od radnice.

Táborský hokej se potýká s fi-
nančními problémy už delší
dobu. Mužskému prvoligovému
týmu hrozil zánik kvůli patnácti-
milionovému dluhu. Ačkoliv do-
sud hrál v druhé nejvyšší soutěži,
příští rok přihlásil jen krajský pře-
bor. Hospodaření klubu vyšetřu-
je i policie. Václav Janouš

VESELÍ NAD LUŽNICÍ Zateplení kul-
turního domu ve Veselí nad Lužni-
cí je zatím u ledu.

Rekonstrukce za 14 milionů ko-
run, která se měla uskutečnit před
dvěma týdny, se odkládá, protože
firma Jihostav, která vyhrála výbě-
rové řízení, odstoupila od smlou-
vy.

Situaci jí zkomplikoval dodava-

tel oken, který při prověřování zjis-
til, že je není schopen vyrobit.

„Můj dodavatel Vekra Tábor mi
při zaměřování řekl, že okna nelze
vyrobit. Sháněl jsem jiné firmy, ale
ty byly moc nákladné,“ líčí jedna-
tel soběslavské společnosti Ji-
hostav Jiří Kroupa.

Okna byla předem jasně urče-
na, město chtělo hliníkový typ. Po-

žadavky kladlo na průnik tepla
a také systém otvírání při větrání
nebo čištění. Jihostav je podle ve-
selského starosty předem konzul-
toval se svým dodavatelem, který
souhlasil s dodávkou.

,,Firma komunikovala se svým
dodavatelem, ten jim nabídku po-
tvrdil. Ale situace se změnila, když
firma vyhrála. Oknáři se šli podívat

přímo na místo a potom sdělili, že
okna nedodají. Proto nám Jihostav
oznámil, že odstupuje od podepsá-
ní smlouvy,“ vysvětluje veselský
starosta Jaromír Novák.

Přesunou práce na příští rok
A tak urychleně oslovil firmu Uni-
ko Písek, která se umístila na dru-
hém místě ve výběrovém řízení s

cenou o 300 tisíc vyšší. Novák si
předem ověřil, zda bude firma je-
vit zájem o zakázku a mít na to do-
davatele. Kladnou odezvu by měl
brzy potvrdit podpis smlouvy.

Jediný problém vidí Novák ve
změnách počasí. Podle plánu se
má na kulturním domě zateplit
střecha, vyměnit okna a budovu če-
kala i nová fasáda.

„Stát se to může vždycky, že fir-
ma odstoupí. Problém je v tom, že
to zdržuje akci. Budovu ohrožují
teplotní změny a opravy jsou plá-
nované na osmdesát dní. Zima se
rychle blíží a teplotní výkyvy ne-
jsou vhodné pro rekonstrukci.
Část prací se proto přesune do
příštího roku,“ dodává starosta.

Jitka Davidová

Někteří táborští zastupitelé naznačují, že tentokrát už se jim nechce hokejistům
pomáhat. Bojí se totiž, aby pak peníze na svou činnost nechtěly i další sportovní
kluby ve městě. Radnice jim už jednou dala 2,8 milionu, ale nepomohlo to.

Krátce
TÁBOR

Hasiči dostanou dva
žebříky a dvě proudnice
Hasičský záchranný sbor Tábor
dostane od Veselí nad Lužnicí
dva zásahové žebříky a dvě proud-
nice. Nákup vybavení asi za 30 ti-
síc korun přijmou hasiči jako věc-
ný dar. (dav)

VESELÍ NAD LUŽNICÍ

Nová ulice se jmenuje
podle luk v okolí
Na Pasekách. Tak se jmenuje
nově vybudovaná ulice u Tyršovy
čtvrti ve Veselí nad Lužnicí. Zastu-
pitelé města určili název podle
luk v okolí. (dav)

TÁBOR

Nápis Zimu nechci
zakryl kruhový objezd
Netradiční nápisy umístil zatím
neznámý vandal na kruhový ob-
jezd v Oltyni na Táborsku. Svým
počínáním částečně zakryl důleži-
té dopravní značení. Konkrétně
doprostřed kruhového objezdu
umístil dvě plátna na kůlech. Na
jednom je nápis Sluníčko, miluji
tě a na druhém Zimu nechci. Pří-
pad už vyšetřují policisté, a po-
kud autora, který nápisy bez po-
volení na křižovatku umístil, do-
padnou, hrozí mu až několikatisí-
cová pokuta. (kal)

Atrakce Pouťové veselí si ve
Zlivi 25. září užili malí i velcí
návštěvníci. Foto: Hana Burcevová

(honzikburcev.rajce.idnes.cz)

Pro starší generaci diváků

V Recykle klubu se rozeznělo blues
Angličan Paul Mills (vpravo) spolu s Kanaďanem Buttem Coulterem
vystoupili v sobotu v novém táborském Recykle Music Klubu. „Chtě-
li jsme vytvořit podnik pro starší generaci diváků,“ řekla majitelka Ža-
neta Benešová. Víkendové noci tu mohou trávit vyznavači živé i re-
produkované hudby z období od 50. do 80. let. (kus)

Je mi 19 let, žiji od narození na síd-
lišti Máj v Budějovicích, kde je tak
zvané romské menšiny víc než nás
„bílých“. Na základní škole byla
pro Romy vytvořena speciální tří-
da. Chodily do ní všechny věkové
skupiny, protože všechny děti
toho uměly stejně. Žádný velký po-
krok ve vzdělání vidět nebyl. Na-
víc, každé z dětí navštívilo školu
tak dvakrát do týdne.

Znám už dlouho jednu rom-
skou dívku – již od mateřské školy.
Do základní chodila celkem pravi-
delně a dostala se na odborné uči-
liště, obor kuchař – číšník. Bohu-
žel, se nevyučila, rodina jí to neu-

možnila. Musela se vdát, je o rok
mladší než já a už má dvě děti.

Většina Romů ze sídliště pracuje
jako pomocní dělníci či v úklidové
četě, která každé ráno uklízí na síd-
lišti nepořádek. Vlastně likvidují ne-
pořádek, který udělali večer. Málo-
kdo z „bílých“ si dovolí jít s Romy
do sporu. Pohádáte se s jedním a v
minutě je jich okolo 50.

Romským dětem se vyhýbá
Na sídlišti „vládnou“. Život vedle
nich není lehký. Večer se bojíte vy-
jít z domova, v noci nelze otevřít
okna, protože romské skupinky hu-
lákají na ulicích nebo se předvádějí

v celkem dobrých autech. Najed-
nou mají peníze na pivo, jsou znač-
kově oblečení – to asi z těch dávek,
které jim stát štědře rozdává.

Znám i další dívku. Vyrůstala ve
velké romské rodině, ale přátelila
se nejraději s námi „bílými“. Spo-
lečnosti romských dětí se vyhýbá,
protože si s nimi nemá co říct. Teď
navštěvuje střední školu, učení cel-
kem zvládá i proto, že do školy cho-
dí a pravidelně se připravuje.

Moc bych jí přála, aby mohla jít
i nadále cestou, kterou si zvolila.
Aby ji prostředí její vlastní rodiny
nevtáhlo zpátky. Nikola Závorová

SŠOŠaP a VOŠ Kněžskodvorská ČB

Divadla
Kdo je tady ředitel?
v Jihočeském divadle

Kina Na noc žraloka 3D můžete vyrazit do bia Sokolovna v Týně nad Vltavou

Koncerty
Swing trio Avalon
zahraje v Kotvě

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

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

„Už dneska žádají
o peníze fotbalisté
a budou další kluby.“

Simona Žirovnická
zastupitelka za ODS

Nový Recykle Music Klub v Táboře
Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

Zprávy z měst

Opravu za 14 milionů odložili. Dodavatel oken odstoupil

Mládežnickému
hokeji opět chybí
peníze. Zanikne?

Nevyučila se, musela se vdávat
» Studenti čtou a píší noviny Tentokrát se vyjadřují na téma Střet kultur a Tolerance

Saxána a Lexikon kouzel
V pokračování pohádky Dívka
na koštěti si zahrála i Jiřina
Bohdalová. Foto: Film Europe

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


