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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 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

Lidé od nás

Když jde o Písek,
dokážou se tu lidé
vždy domluvit
Petr
Pumpr
bývalý ředitel
písecké nemocnice

Písku jsem zůstal bydlet
proto, že mi přirostl k srdci.
Je to hezké město a ideální
svou velikostí i tím, co za možnosti
město samotné nebo jeho okolí nabízí. Vyhovuje mi, že je to na všechny strany poměrně blízko, ať už do
Prahy, či do Českých Budějovic.
Líbí se mi mentalita místních rodáků nebo i těch, kteří se přistěhují a
propadnou dobrému vztahu k městu. A může se klidně jednat o lidi z
různých společenských vrstev, tak
když jde o Písek, dokážou se vždy
domluvit. Naopak velmi mě zlobí,
že Velké náměstí a historické centrum města je jedno velké neregulované parkoviště. To mě štve. Rád
bych viděl, že město tento problém řeší, ploch v okolí je dostatek. Umím si představit, že centrum města bude vypadat jako
mnoho evropských metropolí,
tedy bude například pěší zónou,
kam auta nebudou smět.

V

PÁTEK 4. LISTOPADU 2011
WWW.IDNES.CZ
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

Výstavu Tady bylo
Husákovo uvidíte
v Nízkých trámech
V písecké Sladovně pořádají dvě fotografické výstavy. Ta první díky snímkům
Lubomíra Kotka přibližuje atmosféru minulého režimu. Na té druhé se představili
mladí autoři v rámci česko-německé spolupráce mezi městy Písek a Deggendorf.
PÍSEK Návštěvníci písecké Sladovny se mohou potěšit hned dvěma
fotografickými výstavami. V úterý
se v Nízkých trámech konala vernisáž výstavy Tady bylo Husákovo
Lubomíra Kotka. Lidé tu nahlédnou do atmosféry minulého režimu, jak ji zachytil tento uznávaný
dokumentární fotograf.
„Výstava by měla připomenout
v měsíci, který je výročím sametové revoluce, že před rokem 1989
byl život jiný než dnes,“ vysvětluje
volbu termínu ředitelka písecké
Sladovny Renata Skronská. „Předpokládáme, že výstava bude nejen
připomínkou té doby pro dnešní
střední generaci, ale především doplněním vzdělání mladých o totalitním režimu,“ dodala.
Luboš Kotek začal fotografovat
koncem 70. let, kdy pracoval v
ČTK. V 80. letech spolupracoval s
Jazzovou sekcí, Revolver Revue a
samizdatovým nakladatelstvím
Petlice.
Během této doby fotografoval
symboliku komunistického reži-

1. máj Snímek Lubomíra Kotka
z 1. máje v roce 1982 v Praze na
Letné.
Repro: MF DNES
mu. Známé jsou také jeho fotografie z protirežimních demonstrací
předcházejících sametové revoluci. Po roce 1989 fotil pro řadu významných periodik a dodnes spolupracuje i s Člověkem v tísni.
Z fotografií, kterými Kotek dokumentoval život v totalitním režimu, vznikla kniha Tady bylo Husákovo.

„Právě zvětšeniny fotografií z
této knihy budou tvořit výstavu ve
Sladovně,“ uvedla Skronská.
Druhou zajímavou výstavou,
která začala včera, je přehlídka fotografií mladých autorů v Bílých
trámech v rámci česko-německé
spolupráce mezi městy Písek a Deggendorf.
Na společné výstavě se předvedou nejlepší snímky ze soutěže, v
níž studenti fotili svá města. V letošním ročníku se sešlo 270 fotografií, které uvidí i návštěvníci Sladovny.
„Lidé se mohou přesvědčit, s jakou kreativitou pohlíží mladá generace na své město a jeho obyvatele,“ říká Jan Neubauer z občanského sdružení Společnost pro česko-německou spolupráci Písek.
„Mladí fotografové neváhají experimentovat, zapojit své kamarády, lehnout si při fotografování na
zem nebo vylézt na zeď a ukázat
svůj pohled na svět,“ poukazuje.
Vstupné na obě výstavy je zdarma.
Martin Beneš

Pivo Prácheňská perla 14°
je nejlepší speciál roku 2011

Krátce z Písecka
PÍSEK

MIROVICE

Do zítřka se nedovoláte
úředníkům na radnici

Opravená je vstupní
brána ke hřbitovu i zdi

Od dnešního rána do zítřejšího večera nebude nikdo brát na Městském úřadu v Písku telefon. Není
to ale zlovůle úředníků, ve zmíněnou dobu budou odborníci vyměňovat telefonní ústřednu. Po dobu
přepojování telefonních linek na
novou ústřednu nebude možné používat pevné telefonní linky pro volání do obou budov úřadu. Radnice proto žádá veřejnost, aby po
dobu odstávky používala pro komunikaci se zaměstnanci městského úřadu e-mail nebo mobilní telefonní linky.
(mbe)

Oba mirovické hřbitovy mají opravené zdi. Práce vyšly na 120 tisíc
korun a řemeslníci je dokončili na
konci října. Čtvrtinu z této částky
tvoří grant od Jihočeského kraje.
Bývalý hřbitov u kostela svatého
Klimenta byl obehnán vysokou
zdí, která se sice dochovala do
dnešní doby, ale její část byla poničená. Proto byla odborně opravená včetně prejzové krytiny. U
stávajícího hřbitova, který se nachází v severní části města, je
opravená vstupní brána a jižní
zeď.
(khr)

Koncerty
Eva a Vašek vystoupí
v Jindřichově Hradci

Kina Film Johnny English se vrací promítají v českobudějovickém CineStaru

České Budějovice

Ošetřovatel

BESEDA

České Budějovice

Na Sadech

Koncert skupiny N. O. H. A.

20.00

HIGHWAY CLUB 61
U Černé věže

Kapitán Nemo - koncert

21.00

KINO
Libušina

17.00, 20.00

KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800

Tintinova dobrodružství 3D
Perfect Days - I ženy mají své dny

17.30
20.00

MULTIKINO CINESTAR

MIGHTY BAR VELBLOUD

M. Horákové 1498, tel. 385 799 998

U Tří lvů

After Hours - koncert

Bechyně

20.30

Jindřichův Hradec

Alois Nebel
16.30
Vyměřený čas
14.15, 18.30, 20.40
Johnny English se vrací (digital)
17.10
Tři mušketýři (digital)
14.50

PROTIVÍN (khr) Pivovar Protivín
uspěl v anketě pořádané Sdružením přátel piva. Hořká chuť, tmavě zlatá barva a bohatá pěna vynesly na první příčku v kategorii Speciál roku Prácheňskou perlu 14°.
„Z ceny mám velkou radost.
Beru ho jako ocenění všech mých
kolegů ve výrobě, kterým patří nesmírný dík za to, jak dlouhodobě
odvádějí svou práci,“ uvedl sládek
pivovaru Michal Voldřich.
Sdružení přátel piva udílí své
ceny pro nejlepší piva, pivovary a
pivovarské osobnosti bez přestávky již od roku 1990, a tak se jedná o
nejstarší novodobou soutěž u nás.

Ocelová pěst (digital)
21.30
Bastardi 2 (digital)
19.20
Dům
19.10
Nákaza
21.20
Moje krásná učitelka
14.45, 17.00
Muži v naději
18.40, 21.10
Tintinova dobrodružství
14.10, 16.20
Spy Kids 4: Stroj času 3D 14.30, 16.30, 18.40
Ocelová pěst (digital)
20.45
Dluh (digital)
15.00
Perfect Days: I ženy mají své dny (digital)
14.20, 16.40, 17.30, 19.00, 20.00, 21.20
Paranormal Activity 3 (digital)
20.15
Tintinova dobrodružství 3D
15.45, 18.00

Degustace probíhá ve dvou kolech.
Jednotlivá piva nejprve do klání nominují členové Sdružení přátel
piva a následně tři nejoblíbenější
piva v každé kategorii formou anonymní ochutnávky, na jejíž průběh
dohlíží nezávislí pivovarští odborníci, hodnotí Pivní sněm a předsednictvo Sdružení přátel piva.
Není to první letošní ocenění
protivínského piva. Například Lobkowicz Premium Nealko získal třetí místa v soutěžích Pivo České republiky 2011 a Australian International Beer Awards 2011. Na Zlatém
poháru Pivex byl oceněn certifikátem za vyrovnanou kvalitu.

Nejlepší lezci se představí v Písku

Přijedou na finále Českého poháru
Nejlepší tuzemští lezci si vyzkoušejí nejtěžší cesty v lezeckém centru
Lezetop v píseckém Jitexu. V sobotu od 10 do 18 hodin se zde utkají
ve finále Českého poháru v lezení na obtížnost. Závody se lezou stylem postupného zvyšování obtížnosti lezeckých tras, kdy do dalších
kol postupují ti, kteří předchozí trasu zdolali. Finále je naplánováno
od 16 hodin. S nejlepšími lezci se, pokud budou chtít, poměří i zájemci z řad veřejnosti, kteří se mohou hlásit na stránkách www.stenapisek.cz či rovnou na místě. Pro diváky je vstup zdarma. Přímý přenos
závodu se bude přenášet do baru lezeckého centra.
Lezecké centrum v Písku je největší svého druhu v republice
Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

KINO J & K

KINO

Špičák 134, tel. 380 711 892

Nerudova 424, tel. 381 524 648

Harry Potter a Relikvie smrti - 2. část 19.00

Tintinova dobrodružství 3D
Moje krásná učitelka

Tábor
17.00
20.00

Jindřichův Hradec
nám. T. G. M. 107, tel. 384 351 219

Perfect Days - I ženy mají své dny
17.30, 20.00

Písek
KINO PORTYČ
Čechova 406, tel. 382 271 277

Soběslav

Saxána a Lexikon kouzel
Zrození Planety opic

17.30, 20.00

KINO OKO

Trhové Sviny

Komenského 29, tel. 383 332 867

KINO

Perfect Days - I ženy mají své dny
17.30, 20.00

Sídliště 710

Suchdol nad Lužnicí

Velešín

KINO

KINO

17.30
20.00

Bastardi 2

Bastardi 2

19.30

Družstevní 596, tel. 380 331 003

Jiráskova 422, tel. 384 781 676

Český Krumlov

nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200

Strakonice

KINO STŘELNICE

Rodina je základ státu

KINO SVĚT

19.30

Perfect Days - I ženy mají své dny 2D 20.00

KC JITKA

Eva a Vašek - koncert

18.00

Písek

Vaším objektivem Fotografie Heleny Kovářové umístěné na serveru rajce.net. Vyfotografujte kdykoli zajímavou akci a snímky uložte na server rajce.net. Vybrané fotky pravidelně zveřejňujeme.

DIVADLO POD ČAROU
Tyršova ul.

Černý desky jsou dobrý

20.00

Třeboň
BERTINY LÁZNĚ
Tylova ul.

Madam Mici a Pedro - koncert

19.00

Divadla
Kde jsi včera byl
a s kým v Borovanech
Borovany
KULTURNÍ SÁL

Záměna aneb Kde jsi včera byl a s kým
19.00

České Budějovice

Drakiáda Populární podzimní akce se konala v

JIHOČESKÉ DIVADLO

Písku na kopci Bejčák 30. října.

Dr. Stejskala

Rok na vsi

19.00

Foto: Helena Kovářová (heli78.rajce.idnes.cz)

