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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
redaktorce Lucii Kándlové
(lucie.kandlova@mfdnes.cz),
tel.: 388 909 211.
» Inzertní poradce pro Budějovicko je
Lenka Kulhánková (lenka.kulhankova
@mafra.cz), tel.: 602 658 916

Lidé od nás

Na Hluboké se
mi líbí. Doufám,
že tu zůstanu
Hana Hricová
ředitelka Regionální
agrární komory
Jihočeského kraje

a Hluboké se žije hrozně
špatně pasivním lidem.
Je tu tolik aktivit, že vás
to pořád nutí něco dělat – plavat,
hrát golf, tenis, jezdit na kole nebo
na bruslích. Jsou tu lázně s posilovnou, takže člověk se musí opečovávat. Chodí tu spousta turistů, to
abyste se učili nové jazyky a necítili se méněcenní. Kulturní život je
tu také velmi bohatý, takže to
chce mít stále přehled, do společnosti si kupovat nové šaty. Teď
aby si člověk pořídil řidičák na
loď, když tu máme ten přístav. Pro
pasivního člověka to musí být hrůza! Jenže já jsem aktivní člověk,
takže se mi tu moc líbí. Podle mě
je to nejlepší místo k životu. Je tu
vše, co potřebuji. Bydlím tu už
osm let. V podstatě pluji po Vltavě. Narodila jsem se na Lipně, pak
jsem žila v Krumlově, poté v Budějovicích. Na Hluboké, doufám, už
zůstanu.
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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

Na dotazník města
odpovědělo přes
dva tisíce lidí
Budějovický magistrát se ptal lidí na zkušenosti se sociálními službami.
Odborníci nyní nasbíraná data vyhodnotí a vypracují Rozvojový plán
sociálních služeb, který bude Budějovicím sloužit v letech 2013 až 2018.
ČESKÉ BUDĚJOVICE Přes dva tisíce
obyvatel krajského města vyplnilo
dotazníky, v nichž se budějovický
magistrát zajímal o jejich problémy i zkušenosti se sociálními službami. Tazatelé se ptali lidí na to,
co je trápí, jaké problémy vnímají
ve svém okolí a zda vědí, na koho
se obrátit a kde žádat o pomoc
v nouzi.
„Měsíc listopad byl ve znamení
sbírání dat pro plánování sociálních služeb. Dotazníky byly připraveny nejen pro jejich uživatele, ale
také pro veřejnost. Několik desítek
lidí využilo možnosti vyplnit dotazník v elektronické podobě,“ uvedl
náměstek primátora Petr Podhola.
Řešením získaných dat a informací se budou v příštím roce zabývat pracovní skupiny, v nichž jsou
zástupci města, odborníci z řad poskytovatelů sociálních služeb i jejich uživatelé. Na konci příštího
roku bude strategický dokument
s názvem Rozvojový plán sociálních služeb připraven k veřejnému projednání.

FAKTA

Sociální služby
Krajské město poskytuje celkem
90 sociálních služeb, které využívá
přes 18 tisíc obyvatel. Největší
skupinou občanů jsou lidé v krizi,
těch je zhruba třetina ze všech
uživatelů. Sociální péči magistrátu
využívají také čtyři tisíce seniorů,
zhruba tisíc dětí a 900 narkomanů,
další skupiny jsou méně početné.
Budějovice jej plánují dlouhodobě, aby mohly nabídnout obyvatelům v sociální nouzi, životní krizi,
nemoci nebo stáří pomocnou
ruku. Počet lidí, kteří tyto služby
využívají, totiž v krajském městě
stále roste. Zatímco vloni jich magistrát evidoval přes 17 tisíc, letos
jich o další tisíc přibylo.
„Nyní zpracováváme už třetí
Rozvojový plán sociálních služeb
města, na který jsme získali dotaci
z Evropské unie. Tento plán ovlivní fungování poskytovaných sociál-

ních služeb v letech 2013 až 2018,“
sdělila koordinátorka projektu Šárka Kovárnová z odboru sociálních
věcí magistrátu.
Lidé, kteří se dostanou do krizové situace nebo hledají nějaké poradenství či sociální zařízení, se
mohou dovědět o nabízených službách města z brožovaného Průvodce sociálními službami, který magistrát vydává už od roku 2003
a každoročně ho aktualizuje.
„Průvodce poskytujeme lidem
zdarma. Je v něm vidět, že služeb
přibývá a rozšiřují se. Už jich máme
registrováno 90,“ řekla Kovárnová.
Od příštího roku chce náměstek
Podhola prosadit do městského
rozpočtu nový grantový program
na podporu terénní hospicové
služby. Ta pomáhá příbuzným pečujícím o nevyléčitelně nemocné
a umírající. Letos Budějovice rozdělily z grantů na sociální služby
na 11,3 milionu korun, další desítky milionů vydaly na provoz domů
pro seniory, jeslí a azylových zařízení.
Ludmila Mlsová

Vodní dýmky si přivezl autem z Turecka
Radek Procházka si otevřel v centru Budějovic bar. Ve 20 letech kvůli tomu nechal školy a podnikl dlouhou cestu do Istanbulu
ČESKÉ BUDĚJOVICE Málokdo začne podnikat v pouhých 20 letech.
A ještě méně lidí se v tomto věku
vydá na nákupy autem do Turecka. Radek Procházka se toho však
nebál. V létě v Istanbulu pořídil výbavu a na podzim otevřel Shisha
bar, dýmkárnu a čajovnu v centru
Budějovic.
Přitom teprve před rokem a půl
dokončil studium na Gymnáziu Jírovcova. Potom studoval vojenskou školu, ale tu opustil po prvních úspěšných zkouškách, protože podle něj neměla dobrou úroveň. A začal uvažovat o založení
nového podniku, zjišťovat, nakolik
je to reálné. „Člověku, který nic
nemá a ještě nic nedokázal, žádná
banka peníze nepůjčí, takže většina mých počátečních financí pochází od rodiny,“ vysvětluje, kde
vzal peníze na rozjezd.
Podnik v České ulici otevřel
v září. Je zaměřený více na kouření
vodních dýmek než pití čaje. „Vytvořil jsem ho i proto, že jsem v Budějovicích neměl kam zajít na vod-

Částečně nekuřácký V budějovickém Shisha baru Radka Procházky
se můžou kouřit jen vodní dýmky.
ní dýmku. Pojal jsem to celé podle
svých představ tak, jak bych si
chtěl sednout, co bych si chtěl
dát,“ říká.
O baru mluví jako o svém snu,
ovšem dodává, že je to pořádná
dřina. Sám podnik řídí a často obsluhuje za barem. Začínajícím podnikatelům vzkazuje, aby raději rovnou zapomněli na nějaké osobní
volno. Ostatně, sám musel kvůli

Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

práci přerušit studium. „Plánoval
jsem studovat dálkově VŠE v Praze
a VŠTE tady, ale ani jednu školu nemám šanci stíhat,“ přiznává. Jedním dechem doplňuje, že si jednou chce rozhodně pořídit vysokoškolský titul.
Část vybavení podniku si přivezl z Istanbulu. V srpnu se tam vydal s kamarádem pro konvičky,
dýmky a další drobnosti. „V Če-

chách není možné sehnat tak kvalitní věci, jako jsem přivezl z Turecka,“ konstatuje.
S dodávkou ujeli přes čtyři a půl
tisíce kilometrů tam a zpátky.
Z cesty přes Balkán má Procházka
několik úsměvných zážitků. Například, když se ptal na cestu a na kosovské vojenské základně se seběhli všichni vojáci na hlídce, a stejně
nemohli najít město kus za hranicemi se Srbskem. Nebo když kosovští celníci nevěděli, k čemu je teleskopický obušek.
Přímo v Istanbulu se mu líbila
pohostinnost. Místní ho přizvali
i k islámské ramadánové večeři.
Ale do Turecka přijel hlavně nakupovat. „Smlouvání je tam klasika,
to se nedá jinak. Někdy smlouváte
anglicky, občas francouzsky, trochu česky. Člověk se mlátí do hlavy a ukazuje na kalkulačku, že to je
moc, a nakonec to jde,“ popisuje
s tím, že toho zatím přivezl málo,
a na Blízký východ se proto chystá
co nejdříve znovu.
Tomáš Erhart

Divadla
Malé divadlo uvádí
dvě představení

Kina Alois Nebel se vrací do budějovické Kotvy

České Budějovice

Šmoulové 3D
Alois Nebel
Půlnoc v Paříži

České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800

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

Hledám děvče na boogie woogie

19.00

MALÉ DIVADLO

10.00
19.30

Koncerty
The Pooh, Vees
a Dirty Blondes
České Budějovice
MIGHTY BAR VELBLOUD
U Tří lvů

The Pooh, Vees, Dirty Blondes

MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998

Hradební 18, tel. 386 356 760

Kašpárek v rohlíku 2
Tlustý prase

15.30
17.30
20.00

20.30

Tábor
DIVADLO OSKARA NEDBALA, velký sál
Divadelní 218

Honza a František Nedvědi s kapelou
19.00

Velká vánoční jízda (digital)
15.30
Šťastný Nový rok (digital)
17.45, 20.00
Věc: Počátek (digital)
20.15
Kocour v botách (digital)
14.40, 16.50
Hranaři (digital)
18.50, 21.15
Alvin a Chipmunkové 3 (digital)
14.00, 16.00, 18.00
Přizdis*áči (digital)
14.50, 17.00, 19.10, 21.20
Černá hodina 3D 15.20, 17.20, 19.30, 21.30
Moneyball (digital)
20.50
Mission - Impossible 4 (digital)
Špionážní agentura IMF má obrovský problém. Právě když její eso Ethan Hunt (Tom
Cruise) provádělo tajnou operaci v Moskvě,
spáchal kdosi úspěšný bombový útok na
Kreml. Ruští představitelé jsou rozezlení na
nejvyšší míru, a mluví dokonce o válečném
aktu. A protože se všechny nitky sbíhají právě u IMF, americký prezident dá pro jistotu
od agentury oficiálně ruce pryč vyhlášením

Ghost Protocolu, čímž ji odřízne od zdrojů,
zázemí, podpory a z jejích členů udělá lidi
na odstřel. To rozhodně není přehánění,
krátce po tomto byrokratickém úderu umírá násilnou smrtí její oficiální šéf (Tom Wilkinson). Ethan Hunt se proto pokusí o nemožné. Společně s trojicí věrných a odhodlaných kolegů (Simon Pegg, Paula Patton
a Jeremy Renner) se pokusí najít pachatele
útoku a smýt tak ze sebe veškerou vinu.
17.30, 18.10, 20.20
Twilight Sága: Rozbřesk - 1. část (digital)
15.40
Perfect Days - I ženy mají své dny (digital)
18.50
Rumový deník (digital)
16.20, 21.20
Velká vánoční jízda 3D
14.10
Kocour v botách 3D
15.30

Šťastný Nový rok

17.30, 20.00

Micimutr
Hranaři

Vaším objektivem Milan Maxa uložil snímky na rajce.idnes.cz

17.30
20.00

Soběslav
KINO

Zima na Šumavě

Nerudova 424, tel. 381 524 648

Alvin a Chipmunkové 3
Muži v naději

16.00
19.00

V nižších polohách prší,
na horách se slunce odráží
od sněhové peřiny. Horní snímek
zachycuje pohled z Boubína
na Bobík a Knížecí stolec.

17.30, 20.00

Foto: Milan Maxa (maxxim.rajce.idnes.cz)

Strakonice
KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867

Šťastný Nový rok

Šmoulové
Vyměřený čas
Osamělost prvočísel

15.00
17.30
20.00

Milevsko
KINO

České Budějovice, Biskupské gymnázium
Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

Čechova 406, tel. 382 734 716

nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200

nám. T. G. M. 107, tel. 384 351 219

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna v Českých Budějovicích září
novou světle žlutou fasádou. Lešení přistavené k jeho přední části
zmizelo v polovině prosince po téměř půlroční rekonstrukci. „Naše
gymnázium si tuto opravu zasloužilo. Je to překrásná secesní budova a považuji za nutnost a povinnost udržovat ji v dobrém stavu,“
sdělil ředitel školy Zdeněk Dvořák s tím, že rekonstrukce vzhledu budovy vyšla na 620 tisíc korun. Od začátku školního roku měli studenti a zaměstnanci poněkud ztížený vstup do objektu, přesto jim to nevadilo. „I když bylo při výuce kvůli rekonstrukci celkem hlučno, novou fasádu budova už potřebovala. V budoucích studentech a kolemjdoucích, zejména turistech, vzbuzuje právě ona první dojmy o škole,“ řekl student maturitního ročníku Petr Novotný.
(tpa)

KINO PORTYČ

KINO SVĚT

KINO STŘELNICE

Budova gymnázia září novou barvou

Písek

Tábor
Jindřichův Hradec

Po rekonstrukci

Velešín

ul. 5. května 724, tel. 382 521 216

KINO

Mission Impossible: Host Protocol
17.30, 20.00

Družstevní 596, tel. 380 331 003

Alvin a Chipmunkové 3

17.00

