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jižní čechy
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

Město mi nechybí,
v Pivkovicích jsem
spokojený
Radek
Boška
ředitel Zemědělského
družstva Pivkovice

Pivkovicích jsem se narodil i vyrůstal. Dnes tady řídím zemědělské družstvo.
O přestěhování do Českých Budějovic, Prahy nebo kamkoliv jinam
jsem nikdy neuvažoval už proto,
že zde mám podnikatelské aktivity, rodinu i třeba pole, které obhospodařujeme. Naopak, uvažujeme o rozšíření podniku a dalším
rozšiřování zemědělské půdy, takže rozhodně nehrozí, že bychom
se někam stěhovali. V Pivkovicích
jsem spokojen, mám zde veškeré
zázemí a rozhodně mi v ničem velké město nechybí.

V

Divadla
Gottland u Oskara
Nedbala v Táboře

Úterý: Strakonice, Blatná,
Vodňany, Volyně

Středa: J. Hradec, Třeboň,
Dačice, Č. Velenice, N. Bystřice

Čtvrtek: Č. Budějovice,
Týn nad Vlt., Hluboká nad Vlt.

KULTURNÍ DŮM, velký sál
U Nádraží 602

19.00

České Budějovice
JIHOČESKÉ DIVADLO
Dr. Stejskala 19, tel. 386 356 925

Utěšitel - slušňák ve středním věku chce být
alespoň jednou v životě hrdinou. Zatím ve
své Noční show pro osamělé duše jen radil
rozhlasovým posluchačům, jak zvládnout
své nesnáze. Jedné šílené noci ale vyráží do
ulic zachraňovat všechny ty průšviháře a nešťastnice osobně. Jeho cynický šéf si to za
žádnou cenu nenechá ujít, tohle bude totiž
noční show podle jeho gusta.
19.00

Pátek: Písek, Protivín,
Mirovice, Milevsko

Sobota: Český Krumlov,
Prachatice a Šumava

„Piškot“ zůstane
neprůjezdný
do konce října
Původně měli řidiči jezdit po nové kruhové křižovatce na Velkém náměstí
ve Strakonicích už od včerejška, ale radnice se rozhodla ji ještě nechat zavřenou.
Náměstí se stále opravuje a auta by se musela proplétat mezi stavebními stroji.
STRAKONICE Nová kruhová křižovatka na Velkém náměstí ve Strakonicích, kterou chtěla včera radnice otevřít pro dopravu, zůstane
minimálně do konce měsíce ještě
uzavřená. Ačkoliv radnice minulý
týden oznámila, že na staveniště
automobily pustí, aby ulehčila dopravě v centru, nyní změnila názor. Automobily by se pletly mezi
stavebními stroji.
„Z dopravně-bezpečnostních
důvodů se zprůjezdnění křižovatky odkládá. Zároveň bude ještě
platit současný režim parkování
na zrekonstruované části náměstí,“ řekla mluvčí strakonické radnice Irena Malotová.
Křižovatka, které se přezdívá
„piškot“ podle jejího tvaru, bude
otevřena až na začátku listopadu.
Automobily nyní mohou parko-

vat na opravené části směrem
z náměstí do Lidické ulice podle
vyznačených parkovacích míst
v dlažbě. Pak se to však změní –
město chce na části parkování zakázat, ačkoliv v nové dlažbě položené letos na jaře zůstanou parkovací místa naznačena. Místním
podnikatelům se rozhodnutí příliš nelíbí.
„Když už jednou radnice zrekonstruovala náměstí tak, že se
může parkovat po celé délce náměstí a vyznačila na zemi i parkovací místa, tak je nesmysl to teď
rušit. Hlavně budeme vypadat
jako v Kocourkově – za miliony korun opraví povrch, naznačí parkovací místa a zakážou na nich parkování,“ kroutí hlavou spoluprovozovatel prodejny textilu a doplňků do bytu David Červenka.

Radnice se obávala, že včera dopoledne vznikne v centru města
chaos, když řidičům původně
oznámila, že křižovatka bude
zprůjezdněna, ale žádné velké dopravní problémy se nekonaly.
Většina lidí navíc práce v centru chápe. „Samozřejmě je nepohodlné, že je polovina centra uzavřena, ale jinak se rekonstrukce
dělat nedá. Kdyby tam radní pustili dopravu mezi bagry, tak by akorát byl ještě větší zmatek a naštvaní by byli všichni,“ komentoval jeden z šoférů Jaroslav Hubáček.
Na zmiňované elipsovité křižovatce bude stát i nová bronzová
socha Švandy dudáka za půl milionu korun. Celkově rekonstrukce
již hotové a dokončované části
bude město stát necelých 80 milionů korun.
Václav Janouš

Ořešák pojmenují po Purkyňovi

Bechyně
Věrní abonenti
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BLATNÁ (žp) V parku blatenského
zámku se dnes uskuteční pasování – nikoliv však budoucího rytíře,
ale stromu. Akce začíná ve 13 hodin.
„Pasování stromu chápeme
jako malou společenskou událost,
při které významný strom, který je
zajímavý svým celkovým vzrůstem, stářím a exotičností, získává
při příležitosti významné události

nebo na významné výročí své jméno,“ vysvětluje Radka Vokrojová
ze Svazku obcí Blatenska.
Významným stromem, který
dnes dostane jméno, je ořešák černý. Pasován bude na Ořešák Jana
Evangelisty Purkyně. Právě v Blatné totiž Purkyně jako vychovatel
působil před 200 lety. „Tuto osobnost, její význam a přínos si v Blatné připomeneme právě při slav-

Promyšlené krajinomalby

nostním pasování,“ doplňuje Vokrojová.
Akce má taktéž upozornit na význam ochrany dřevin. Spolu se
Svazkem obcí Blatenska pasování
pořádá občanské sdružení Dendrologická Dobřichovice. O slavnostní fanfáry se postarají trubači z Vyšší odborné školy lesnické a Střední
lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga v Písku.

Dílo Trampoty doputovalo do Vodňan
Do 20. listopadu můžete obdivovat Trampotovy architektonicky promyšlené obrazové harmonie ve vodňanské galerii. Výstava je otevřena
od úterý do čtvrtka v čase od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin, v pátek od
9 do 12 a v neděli od 13 do 16 hodin. Putovní výstava ukazuje průřez
tvorbou Jana Trampoty, jenž patří k předním představitelům českého
krajinářství 20. století. Dříve byl tento reprezentativní projekt k vidění
v muzeu v Blatné nebo v budějovické Galerii Procházka.
(aum)
Výstava Jana Trampoty v Městské galerii Vodňany
Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

Tábor
DIVADLO OSKARA NEDBALA, velký sál
Divadelní 218

Gottland

19.00

Kina Sammyho dobrodružství v Blatné
Blatná

Koncerty
Lukáš Sommer
v Horké vaně
Žofie Vokálková - flétna, Zbyňka Šolcová harfa, Daniela Demuthová - mezzosoprán
19.00

České Budějovice
KLUB HORKÁ VANA
Česká ul.

Kytarový koncert hudebního skladatele Lukáše Sommera
19.00

Třeboň
BERTINY LÁZNĚ

19.00

LÁZNĚ AURORA
Lázeňská ul.

Allegro Band

Kalinovo nám. 580, tel. 383 422 535

Piaristické nám.

19.00

20.00

Ozvěny AniFestu

KINO PORTYČ
Čechova 406, tel. 382 271 277

19.00

Kůže, kterou nosím
Alois Nebel

České Budějovice

Český Krumlov

Strakonice

KINO KOTVA

KINO J & K

KINO OKO

Lidická 235, tel. 386 355 800

Špičák 134, tel. 380 711 892

Lidice
Kůže, kterou nosím

ZÁMEK

One Man Trombone Band

GALERIE POD KAMENNOU ŽÁBOU

Sammyho dobrodružství

Blatná

14.00, 16.30, 19.00, 21.30

KINO

17.30
20.00

MULTIKINO CINESTAR

Lidice

Komenského 29, tel. 383 332 867

19.00

Jindřichův Hradec

M. Horákové 1498, tel. 385 799 998

KINO STŘELNICE

Dream House
15.15, 17.15, 19.15, 21.15
Saxána a Lexikon kouzel (digital)
15.45
Jeden den (digital)
17.45, 20.00
Drive
14.50, 21.10
Alois Nebel
17.10, 19.10
Muži v naději
17.30, 20.00
Šmoulové
15.15
Kamarád taky rád
15.40, 18.00, 20.20
Elitní zabijáci (digital)
14.00, 16.30, 19.00, 21.30
Noc žraloka 3D
16.20
Nezvratný osud 5 3D
20.45
Bez dechu (digital)
18.30
Muži v naději (digital)

nám. T. G. M. 107, tel. 384 351 219

Nickyho rodina

17.30
20.00

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

17.30

Auta 2
Drive

17.30
20.00

Třeboň

KINO
Linecká 434, tel. 380 311 388

KINO SVĚTOZOR

20.00

Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850

V peřině 3D
Jana Eyrová

Milevsko
KINO

17.00
20.00

Vimperk

ul. 5. května 724, tel. 382 521 216

Bez dechu

Jeden den
Kůže, kterou nosím

Tábor

Kaplice
Šéfové na zabití

17.30
20.00

20.00

KINO ŠUMAVA
Johnova 226, tel. 388 413 800

Písek

Melancholia

20.00

Děti přistěhovalců
to mají v Česku složité
» Studenti čtou a píší noviny: Tentokrát na téma Střet kultur
Podle mě ne všechny děti a teenageři v Česku mají stejný přístup ke
vzdělání. Proč? Mnoho lidí si myslí, že stačí dítě přihlásit do nějaké
školy a o jeho vzdělání je postaráno, ale ono to není tak jednoduché.
Zejména pro děti přistěhovalců.
Ty sice do školy chodí, ale obvykle
po jejím skončení vykonávají práce, které většinou vzdělaní lidé dělat nechtějí, jsou například prodavači, popeláři, dělníky.
Děti přistěhovalců většinou nechodí do školy pro vysoké vzdělání, ale pouze proto, aby se naučily

mluvit česky, a ostatní pro ně tolik
neznamená.
Je to škoda, protože kdyby
mohly získat vyšší vzdělaní, znamenalo by to pro přistěhovalce
konec chudoby a fyzicky náročné
práce, zkrátka konec dřiny. Ale to
asi bude ještě nějakou dobu trvat.
Doufám, že do budoucna bude
mít více dětí a teenagerů v ČR z rodin přistěhovalců jiný přístup ke
vzdělání než dnes.
„Tomáš“ Thanh Nguyen Cong
Gymnázium Dačice

Vaším objektivem Jan Klein nafotil výstavu historické techniky v Mahouši u Netolic. Pokud i vy máte zajímavé snímky z víkendové akce, uložte je na rajce.idnes.cz. Fotografie pravidelně zveřejňujeme v jihočeské příloze MF DNES

Traktory v Mahouši Václav Brožka s přáteli připravili
v Mahouši u Netolic výstavu historické techniky. Součástí
byla ukázka orby i koncerty dechové hudby Šumavanka.
3x Foto: Jan Klein (honzikovo1.rajce.idnes.cz)

