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České Budějovice
JIHOČESKÉ DIVADLO
Dr. Stejskala 19, tel. 386 356 925
Petrolejové lampy 19.00
DK METROPOL, divadelní sál
Senovážné nám.
Herci jsou unavení – představení se ruší pro
změnu repertoáru v Divadle na Vinohradech.
Náhradní termín zřejmě v lednu. 19.00
DK METROPOL, Malá scéna
Senovážné nám.
Šunen Romale - Poslyšte Romové 19.00

Český Krumlov
MĚSTSKÉ DIVADLO
Horní Brána 2, tel. 380 711 775
Žena Vlčí mák 19.30

Písek
DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA
Tylova 69, tel. 382 734 711
Chudák Harpagon 19.30

Prachatice
MĚSTSKÉ DIVADLO
Velké náměstí 2, tel. 388 318 789
Bolero 19.00

České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800
Rodina je základ státu 17.30
Tři mušketýři Nové moderní zpracování
nadčasového románu Alexandra Dumase
slibuje skvělou podívanou. Akčně pojatý
velkofilm plný scén je již nyní přirovnávám
k nebývale úspěšným Pirátům z Karibiku.
D'Artagnana ztvárnil mladičký Logan Ler-
man, v dalších rolích uvidíme Millu Jovo-
vich (Milady de Winter), Orlanda Blooma
(vévoda z Buckinghamu)... 20.00

MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998
Nákaza 14.15, 16.30, 18.45, 21.00
Saxána a Lexikon kouzel (digital) 14.30
Tři mušketýři (digital) 16.40, 19.00
Elitní zabijáci (digital) 21.20
Dům 15.45, 20.00
Alois Nebel 18.00
Rodina je základ státu 17.50
Kamarád taky rád 20.10
Šmoulové 15.30
Paranormal Activity 3 (digital)

16.30, 18.40, 20.45
Šmoulové 3D 14.15
Kůže, kterou nosím (digital) 21.30
Johnny English se vrací (digital) Kdo za-
chrání Její veličenstvo britskou královnu,

když agent 007 James Bond zrovna leží u
ledu? Jeden muž už před lety dokázal, že
je na něj spolehnutí a že raději Britské ost-
rovy zbourá, než by je vydal nepříteli
všanc. Jmenuje se Johnny English, nosí
tvář Rowana Atkinsona, alias Mr. Beana, dis-
ponuje mimořádným rejstříkem grimas a sil-
ným magnetem na katastrofy všeho druhu.

14.45, 17.00, 19.15
Tři mušketýři 3D 15.30, 18.00, 20.30
Muži v naději (digital)

14.00, 16.30, 19.00, 21.30

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

Kaplice
KINO
Linecká 434, tel. 380 311 388
Zrození Planety opic 20.00

Milevsko
KINO
ul. 5. května 724, tel. 382 521 216
Colombiana 20.00

Písek
KINO PORTYČ

Čechova 406, tel. 382 271 277
Kamarád taky rád 17.30
Zneužívaný 20.00

Sezimovo Ústí
KINO SPEKTRUM
náměstí T. Bati 701, tel. 381 275 805
Captain America: První Avenger 19.30

Strakonice
KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867
Auta 2 3D 17.30
Pina 3D 20.00

Tábor
KINO SVĚT
nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200
Super 8 17.30
Dům 20.00

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Pina 3D 17.00
Rodina je základ státu 20.00

Vimperk
KINO ŠUMAVA
Johnova 226, tel. 388 413 800
Biutiful 20.00

České Budějovice
MIGHTY BAR VELBLOUD
U Tří lvů
Redbull Night 20.30

KLUB HORKÁ VANA
Česká ul.
Art & Fact, Rybníkáři - folkování 19.30

Písek
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Mírová ul.
Koncertní audiovideo show 19.30

Tábor
DIVADLO OSKARA NEDBALA, malý sál
Divadelní ul.
Musica dolce vita - koncert 19.00

Třeboň
LÁZNĚ AURORA
Lázeňská ul.
Allegro Band - koncert 19.00
Třeboňský lázeňský symfonický orchestr -
koncert 19.30

BLATNÁ Žádné dramatické pro-
pouštění zaměstnanců se na Měst-
ském úřadě v Blatné konat nebu-
de. Pracuje efektivněji než srovna-
telné úřady, má optimální úřední
dobu, velmi kvalitní přístup ke kli-
entům a měl by mít ještě o pracov-
níka navíc.

To jsou závěry personálního au-
ditu v Blatné, který před časem
provedla brněnská agentura.
„Jsem rád, že to dopadlo pozitiv-
ně. Úředníci mají práce dost a těší
mě, že nemusíme propouštět,“
uvedl starosta Bohuslav Navrátil.

Na Městském úřadě v Blatné
pracuje 58 lidí. Nejvíce zaměstnan-
ců – osm, je na odboru majetku, in-
vestic a rozvoje. Nejméně pak na
oddělení krizového řízení, kde pra-
cují dva lidé. Kontrola ukázala, že
vedení úřadu nevyžaduje kvalita-

tivní změnu. „Všichni tady pořád
řeší, jestli se jejich místo nebude
rušit. Většina lidí si je ale jistá, že
práce je tolik, že redukce úředníků
by byla na škodu, a věří, že k ní ne-
dojde,“ řekl jeden z úředníků.

S prací městského úřadu je spo-
kojen i Petr Václavík. Tvrdí, že kdy-
koliv potřeboval cokoliv vyřídit,
úředníci byli vstřícní. „Většinou se
s nimi dalo domluvit, snažili se po-
radit. Samozřejmě, jsou tam i lidé,
se kterými je to horší, ale to je v
každém podniku,“ sdělil Petr Vác-
lavík z Blatné.

Peníze rozdává ministerstvo
Audit na úřadě byl součástí dotace
z operačního programu lidské
zdroje a zaměstnanost. Peníze z
Evropské unie rozdává minister-
stvo práce a sociálních věcí. Měst-

ským úřadům má přinést moderní
technologie zjednodušující komu-
nikaci s občany, elektronizaci i pro-
gramy směřující ke zvýšení kvalifi-
kace úředníků a zlepšení jejich mo-
tivace a přístupu k občanům.

„Personální audit u nás trval tý-
den a výsledky se zpracovávaly asi
dva měsíce. Závěr auditu má přes
70 stránek. Kontrola navrhla něko-
lik strukturálních a procesních
změn. Nikoho ale propouštět ne-
budeme. Řízení lidských zdrojů je
na nižší srovnatelné úrovni a bylo
nám doporučeno sjednocení pro-
cesů a personální posílení,“ shrnul
výsledek auditu starosta.

Lucie Kándlová, Václav Janouš

Lidé od nás
Město si zaslouží
divadelní sál
v domě kultury Městský úřad v Blatné pracuje efektivněji než srovnatelné úřady, má optimální

úřední dobu, velmi kvalitní přístup ke klientům a měl by mít ještě o pracovníka
navíc. Potvrdil to personální audit. S tamními úředníky jsou spokojeni i obyvatelé.

Kina V Kaplici můžete zhlédnout snímek Zrození Planety opic

STRAKONICE

Představí sportovní
areál Na Křemelce
Obyvatelé Strakonic ve středu uvi-
dí, jak bude vypadat v budoucnu
sportovní areál Na Křemelce. Rad-
nice od 15 hodin ve velké zasedací
místnosti městského úřadu před-
staví lidem studii, která navrhuje,
jak areál více otevřít veřejnosti.
Uvažuje hlavně o propojení celé-
ho území do jednoho areálu. (vj)

STRAKONICE

Radnice odmění
autory nejlepších čertů
Strakonické informační centrum
vyhlásilo adventní výtvarnou sou-
těž, jejímž tématem jsou letos čerti
a andělé. Svá díla mohou děti no-
sit do infocentra na radnici na Vel-
kém náměstí až do 11. listopadu.
Celý prosinec pak budou díla vysta-
vena ve foyer. Autory nejzdařilej-
ších děl radnice odmění. (vj)

BLATNÁ

Zloděj ukradl bagr.
Přišli na to až za tři dny
Bagr JCB za milion korun ukradl
neznámý zloděj z areálu firmy Stra-
bag v Jiráskově ulici v Blatné. Čtyři
roky starý stroj zmizel ze dvora,
aniž by si toho kdokoliv tři dny vši-
ml. Policisté teď hledají svědky,
kteří viděli bagr projíždět přes Blat-
nou nebo zaregistrovali podezřelé
osoby v areálu firmy. (vj)

STRAKONICE

Dívka vzala nůž a vrazila
si ho do hrudníku
26letá žena ze Strakonic se včera v
půl jedenácté dopoledne pokusila
o sebevraždu. V bytě ve Strakoni-
cích po rodinné hádce vzala nůž a
vrazila si jej do hrudníku. Naštěstí
záchranáři přijeli včas, ženu nalez-
li při vědomí, s dechovými obtíže-
mi a ve vážném stavu. Po stabiliza-
ci ji odvezli do nemocnice. (vj)

V e Strakonicích jsem spoko-
jen, narodily se zde i všech-
ny tři děti, mám zde spous-

tu přátel a známých a neměnil
bych. I proto, že mám představu,
jak by se měly dál vyvíjet a rozvíjet.
Strakonice jsou unikátní svou kvě-
tinovou a zahradnickou výzdobou,
životním prostředím a okolím. Zá-
roveň je ale spousta věcí, které je
potřeba zlepšovat. Mým největším
přáním i jako předsedy divadelní-
ho souboru Čelakovský je to, aby
se podařilo zrekonstruovat kultur-
ní dům a vytvořit v něm důstojný
divadelní sál. Vím, že spousta lidí
by uvítala i akvapark na strakonic-
kém plaveckém stadionu, a potře-
ba jsou i další investice.

Podzimní dílna Děti si mohly 23. října v Plavsku na
Jindřichohradecku v rámci Podzimní dílny vyrobit
dekorace například z kukuřice, papíru, keramiky či
dřeva. Foto: Markéta Blažková (pribraz.rajce.idnes.cz)

Divadla
Žena Vlčí mák
v Českém Krumlově

Dům kultury zve na dechovku i veselé historky

Přijedou Babouci a Jiřina Bohdalová
Nabídka Domu kultury ve Strakonicích na nejbližší dny je opravdu
pestrá. Ve středu od 19.30 hodin zde vystoupí nejstarší jihočeská de-
chová kapela Babouci. Ve čtvrtek bude patřit pódium pětici zpívají-
cích a tančících dívek. Skupina 5Angels se představí od 17 hodin. Po
show v rytmech r'n'b a diska bude následovat autogramiáda. V pon-
dělí 31. října zavítá do Strakonic herečka Jiřina Bohdalová a zpěvák
Josef Vojtek. Talk show nazvanou Hvězdy, jak je neznáte, moderuje
Václav Kosík. Vstupenky vyjdou na 250 korun. Lístek na Babouky sto-
jí 150, na 5Angels 120 korun.

Až vyjdu gymnázium, chtěla bych
studovat pedagogickou školu.
Plno kamarádů mě ale odrazuje:
„Prosím tě, vybodni se na to! To
chceš opravdu učit takovou zvěř?
Vždyť se podívej na nás.“ A je to
pravda. Stačí se trochu porozhléd-
nout.

Já o sobě vím, že nejsem žádná
vzorná žákyně, která po příchodu
domů do večera sedí u učení. Na
druhou stranu také nejsem jedna
z těch, co si už ve dvanácti letech
dělají starosti, jestli si o přestávce
stíhají zapálit, snaží se co nejvíc
naštvat učitele a co pak teprve

prospěch? Pokud se mě ptáte, jak
bych coby budoucí učitelka právě
k takovým žákům přistupovala,
ráda vám to napíšu.

Každý učitel by chtěl mít hod-
né a pozorné žáky. Bohužel, tako-
vé většinou nedostane. Podle
mého názoru hodně záleží na
osobnosti učitele a na jeho vzta-
hu k nim.

Pohlavek a kliky nic nezkazí
Snažila bych se vytvořit si ve třídě
respekt a zároveň bych se s žáky
spřátelila a vycházela s nimi ka-
marádsky. Pak by vyučování bylo

jistě příjemnější. Pokud by to ale
takhle nešlo, vzala bych to za jiný
konec.

Jak se říká: Když ne po dobrém,
tak po zlém. V takovém případě
bych se nejraději přidala k těm,
kteří praktikují fyzické tresty. Ne-
mám ovšem na mysli, že bych ně-
koho „zmlátila do bezvědomí“,
ale pohlavek, deset kliků nebo pra-
vítkem přes prsty ani dnes nic ne-
zkazí. Ovšem pouštět se do deba-
ty o fyzických trestech by bylo na
další hodně dlouhý článek.

Michaela Zelenková
Gymnázium Dačice

Krátce ze Strakonicka

Josef Samec
předseda divadelního
souboru Čelakovský,
Strakonice

Koncerty
Allegro Band
v třeboňské Auroře

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

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

Uchází se o Oscara Český
animovaný film Alois Nebel
promítají v českobudějovickém
CineStaru. Reprofoto: Archiv

Herečka Jiřina Bohdalová
Foto: MF DNES

Zprávy z měst

Úředníci mají
radost. Vyhazov
z práce je nečeká

„Chceš opravdu učit takovou zvěř?“
» Studenti čtou a píší noviny Tentokrát se vyjadřují na téma Škola – inspirace, nebo instituce

Vaším objektivem Vyfoťte zajímavou akci a umístěte ji na rajce.idnes.cz. Vybrané snímky zveřejňujeme

Máte s Městským úřadem v Blatné
dobré, nebo špatné zkušenosti?
Pište na: lucie.kandlova@mfdnes.cz


