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České Budějovice
ART IGY
Pražská ul.
Support Lesbiens 20.00

MARTY’S CLUB
Jirsíkova ul.
Jerusalem + Stoker + Theyours 21.00

MIGHTY BAR VELBLOUD
U Tří lvů
The Hardcore Bluesband 20.30

Písek
DIVADLO POD ČAROU
Tyršova ul.
Černý desky jsou dobrý 20.00

KAVÁRNA U VAVŘINY
Soukenická ul.
Paul Batto Jr. & Ondra Kříž 20.00

České Budějovice
JIHOČESKÉ DIVADLO
Dr. Stejskala 19, tel. 386 356 925
Perfect days 19.00

Tábor
HOUSŮV MLÝN
Honza Ponocný - Circus Ponorka 20.00

Velešín
KINO
Družstevní 596, tel. 380 331 003
Roháči z Lokte 19.30

Blatná
KINO
Kalinovo nám. 580, tel. 383 422 535
Obhájce 20.00

České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800
Harry Potter a Relikvie smrti - 2. část 17.30
Muži v naději 20.00
MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998
Dream House 15.15, 21.30
Půlnoc v Paříži 17.15, 19.20
Saxána a Lexikon kouzel (digital) 15.45
Elitní zabijáci (digital) 17.45, 20.15
Alois Nebel 14.40, 16.50, 19.00, 21.00

Rodina je základ státu 17.30, 20.00
Šmoulové 15.15
Kamarád taky rád 18.15, 20.40
Jeden den (digital) 16.00
Johnny English se vrací (digital)

14.45, 17.00, 19.15, 21.30
Muži v naději 20.00
Nezvratný osud 5 3D 18.00
Šmoulové 3D 15.45
Muži v naději (digital) 16.15, 18.45, 21.15

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

Jindřichův Hradec
KINO STŘELNICE

nám. T. G. M. 107, tel. 384 351 219
Nezvratný osud 5 3D 17.00, 20.00

Lhenice
KINO
Školní ul.
Intimní past 20.00

Milevsko
KINO
ul. 5. května 724, tel. 382 521 216
Kůže, kterou nosím 20.00

Písek
KINO PORTYČ
Čechova 406, tel. 382 271 277
Lví král 3D 16.30
Super 8 20.00

U2 3D 22.00

Prachatice
KINO NÁRODKA
Národní ul.
Šéfové na zabití 20.00

Soběslav
KINO
Nerudova 424, tel. 381 524 648
Kamarád taky rád 20.00

Strakonice
KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867
Johnny English se vrací 17.30, 20.00

Suchdol nad Lužnicí
KINO

Jiráskova 422, tel. 384 781 676
Noc žraloka 3D 19.30

Tábor
KINO SVĚT
nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200
Ošetřovatel 17.30
Muži v naději 20.00

Trhové Sviny
KINO
Sídliště 710, tel. 386 322 930
Elitní zabijáci 19.30

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Alois Nebel 17.00
Rodina je základ státu 20.00

Lidé od nás
Písek bych
neměnil. Je to
královské město

V Písku žiju od roku 1956,
tedy od svého narození.
Jsem tu opravdu spokoje-

ný, žije se tu moc dobře. Hrával
jsem volejbal za Duklu, měl jsem
i nabídky z klubů jiných měst, ale
Písek, to je královské město.

Když přijedou nějací známí,
jsou městem nadšeni. Pořád jde-
me dopředu, mám moc rád nábře-
ží. Velmi se povedla oprava domů
v Čechově ulici.

Vždycky je samozřejmě prostor
ke zlepšení, ale myslím, že je to
hlavně na lidech. Aby se lidé stara-
li o svoje okolí a vychovávali tak
i svoje děti.

PÍSEK Vybudování protipovodňo-
vých opatření, úpravy veřejných
prostranství a zateplování byto-
vek. To všechno čeká písecké sídliš-
tě Portyč v příštím roce. Celkem by
zde díky dotacím z Evropské unie
mělo město investovat přes 60 mili-
onů korun.

„Všichni si pamatujeme, jak vy-
padalo sídliště Portyč během velké
vody v roce 2002. Domy byly zapla-

vené až do prvního patra. Tomu
bychom chtěli zabránit,“ uvedl
Petr Jelínek z odboru rozvoje, in-
vestic a majetku města písecké rad-
nice.

Město proto chystá v příštím
roce postavit na řece Otavě proti-
povodňová opatření, která by síd-
liště ochránila. Stát budou podle
odhadů 22 milionů korun.

„Postaví se piloty do vody, na

kterých bude zeď a mobilní zábra-
ny. Budou také vytvořena opatření
na kanalizaci a potoku Jiher, který
dělá problémy při přívalových deš-
tích,“ upřesnil Jelínek.

Radnice se rozhodla vyčlenit pe-
níze na opatření proti velké vodě
na úkor oprav bytovek. A to se ně-
kterým obyvatelům nelíbí.

„Když přijde voda jako před de-
víti lety, zábrany stejně nepomů-
žou,“ řekl Mojmír Švejda z ulice
Třebízského.

Podle města však není možné
nechat investice, které dává do
úprav sídliště, napospas povodni.
Navíc ze strany obyvatel není ni-
kterak velký zájem o rekonstrukce

bytových domů. Velkou část nákla-
dů si totiž lidé musí platit sami.

„Nejsou zvyklí, že by si bytovky
měli udržovat sami. Mladé rodiny
na tom zájem mají, ale žije tu dost
seniorů, kteří se už do žádných in-
vestic pouštět nechtějí. A také tu
bydlí hodně sociálně problémo-
vých občanů,“ dokládá starosta
Ondřej Veselý.

Podle něj město čekalo, že lidé
využijí dotační pobídky a celé síd-
liště bude zateplené. Zatím se to
však týká jen pár domů. V příštím
roce by měla být vypsána nová vý-
zva na opravy bytovek. Dotace činí
30 procent nákladů.

„V jiných regionech je to víc. Po-

čítá se to podle HDP a podle něj je
oblast Jihozápad druhá nejbohatší
po Praze,“ řekla Lumíra Kafková
z ministerstva pro místní rozvoj.

Revitalizace Portyče probíhá
v rámci Integrovaného plánu roz-
voje města. V příštím roce začne
největší etapa, která se dotkne ulic
Jablonského, Na Pěníku a Vinařic-
kého. V roce 2013 by měly být změ-
ny na sídlišti dokončeny úpravami
kolem ulice Topělecká. Zatím se
zrevitalizovaly dvě oblasti – Stínad-
la a Smart, nyní se pracuje u restau-
race Platan. Celkem by mělo sídliš-
tě Portyč dostat přes 200 milionů
korun. Polovinu tvoří evropská do-
tace. Martin Beneš

Koncerty
Support Lesbiens
v Budějovicích

Slavnosti v Milevsku

Myslivce čeká
svátek, zpestří
ho i závody chrtů
Milovníci myslivosti a lesa by si
měli zítra udělat cestu do Milev-
ska. V areálu místního kláštera
se konají tradiční myslivecké
slavnosti. V 10 hodin začnou vý-
stavou psů, o tři hodiny později
se předvedou lovecká plemena.
Aby nebylo čtyřnohých miláčků
málo, v 15 hodin bude dostih
chrtů. Nebudou chybět ani vy-
stoupení sokolníků, trubačů ze
Střední lesnické školy Písek,
ZUŠ v Táboře a v neposlední
řadě i okresních mysliveckých
spolků z Písku a Tábora. V 18 ho-
din začíná troubená a zpívaná
svatohubertská mše a poté bude
ohňostroj. V průběhu akce si mo-
hou příchozí prohlédnout ukáz-
ky tradičních řemesel, děti upou-
tají různé soutěže a další zábav-
ný program. (mbe)

Vítání občánků ve Volarech
Starostka Martina Pospíšilová přivítala 6. října ve Volarech na
Prachaticku 17 nových občánků. Deset chlapečků a sedm holčiček.
Foto: Ladislav Beran (ladaber.rajce.net)

Za víc než 60 milionů korun vzniknou v Portyči
protipovodňová opatření. Stavební firma upraví
i veřejná prostranství. Akce je součástí celkové
revitalizace největšího sídliště ve městě.

Divadla
Roháči z Lokte
ve Velešíně

Kina Třeboňský Světozor zve na Aloise Nebela a Rodina je základ státu

Jan Liška
velitel
městské policie Písek

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi Martinu Benešovi
(martin.benes@mfdnes.cz),
tel.: 388 909 218.
» Inzertní poradce pro Písecko 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

Ruský chrt, závod v Milevsku
Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

Zprávy z měst

Na pomoc Šumavě
Dobrovolníci sázeli u Stožce malé buky na pasece vytvořené

po orkánu Kyrill. Akce s názvem Pomáháme zeleným lesům Šumavy
se konala na třech místech – na Modravě, v Prášilech a ve Stožci, kam

přijel i známý režisér Zdeněk Troška (druhý zleva).
Foto: Milan Maxa (maxxim.rajce.net)

Naší ústavou je dané, že každý, ať
je černé, nebo bílé rasy, ať je kluk,
nebo holka, ať pochází z chud-
ších, nebo bohatších rodin, má
právo na vzdělání. Navíc rodiče
jsou povinni v rámci povinné
školní docházky posílat děti do
základní školy. Takže proč by
všechny děti v naší republice ne-
měly stejný přístup ke vzdělání?

Přístup ke vzdělání má každý,
ale jak je to se zájmem o vzdělá-
ní? U každého to bývá jinak. Ně-
které děti chtějí v životě něčeho
dosáhnout, a proto se pilně učí
a chodí do školy. Jiní zase o vzdě-
lání zájem nemají, a tak chodí za
školu. Záleží na výchově rodičů.

Nemyslím si, že rozdíl spočívá
v tom, ke kterému etniku kdo pat-
ří. Na škole, kam chodím, se jed-
ná se všemi studenty stejně, nedě-
lají se rozdíly. Do naší školy cho-
dí vietnamské i romské děti. Ně-

kterým Romům na studiu nezále-
želo, raději chodili za školu, a pro-
to byli vyloučeni ze studia. Nao-
pak ostatní žáci jiné rasy se pilně
učí, mají dobré známky, a tak
není důvod k těmto opatřením.
V žádném případě neříkám, že
všichni Češi chodí poctivě do ško-
ly a učí se. Také existují výjimky.
Některá část přistupuje ke studiu
zodpovědně, někteří se neučí
a nechodí do školy stejně jako Ro-
mové.

Proto tedy nezáleží, jestli je ně-
kdo běloch, nebo černoch, ale
jaké životní hodnoty jsou mu vště-
povány. Na závěr bych chtěla do-
dat, že mi je nepříjemné vyjadřo-
vat se k takovémuto tématu, pro-
tože vnímám každého člověka
jako člověka, a ne jako příslušní-
ka určité rasy.

Zuzana Lovčí
Gymnázium Kaplice

Sídliště Portyč dostane ochranu
před velkou vodou z Otavy

Vaším objektivem Milan Maxa a Ladislav Beran nafotili zajímavé akce a snímky uložili na internetový server rajce.idnes.czNezáleží na barvě pleti,
ale na výchově rodičů
» Studenti čtou a píší noviny: Střet kultur a tolerance


