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České Budějovice
HIGHWAY CLUB 61
U Černé věže
Marcel Flemr Band - koncert 21.00

MIGHTY BAR VELBLOUD
U Tří lvů
Jig-Ai, Perfecitizen, Six Score, Hiroshima
Nightmare - Grind Event 20.30

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

PAPÍRÁK
U Vodárny
Hastrmani - koncert 20.00

Tábor
HOUSŮV MLÝN
Vladimír Václavek - koncert 20.00

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

České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800
Peru 17.00
Melancholia 20.00

MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998
Love 14.30, 16.45, 19.00, 21.15
Poupata - 35 mm 15.45
Mission Impossible: Ghost Protocol

17.45, 20.30
Muži, kteří nenávidí ženy

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00

Alvin a Chipmunkové 3 14.50
Sherlock Holmes: Hra stínů

14.50, 17.00, 17.50, 19.50, 20.40
Perfect Days - I ženy mají své dny 17.30
Hranaři 15.10, 19.45

Český Krumlov
KINO J & K
Špičák 134, tel. 380 711 892
Perfect Days - I ženy mají své dny 19.00

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

Sherlock Holmes: Hra stínů 17.30, 20.00

Milevsko
KINO
ul. 5. května 724, tel. 382 521 216
Přizdis*áči 17.30, 20.00

Písek
KINO PORTYČ
Čechova 406, tel. 382 734 716

Muži, kteří nenávidí ženy 17.00, 20.00

Soběslav
KINO
Nerudova 424, tel. 381 524 648
Sherlock Holmes: Hra stínů 20.00

Strakonice
KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867
Love 17.30, 20.00

Suchdol nad Lužnicí
KINO
Jiráskova 422, tel. 384 781 676
Arthur a souboj dvou světů 17.00

Tábor
KINO SVĚT
nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200
Tintinova dobrodružství 17.30
Perfect Days - I ženy mají své dny 20.00

Trhové Sviny
KINO
Sídliště 710, tel. 386 322 930
Černá hodina 3D 19.30

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Twilight sága: Rozbřesk - 1. část 17.00
Věc: Počátek 20.00

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

DK METROPOL
Senovážné nám.
Louskáček 19.00

Hluboká nad Vltavou
KINO PANORAMA
Masarykova 974, tel. 387 966 170
Blbec k večeři 19.00

PÍSEK Byla to rána pod pás. Tak o
svém odvolání mluví ředitelka pí-
secké Sladovny Renata Skronská.

Podobný krok čekala, správní
rada prý k tomu směřovala již dva
měsíce.

Šlo prý jen o to, najít vhodnou
záminku. Usnesení proto považu-
je za neplatné.

Překvapilo vás vaše odvolání?
Už od listopadu jsem tušila, že zá-
měr mě odvolat je. Hledalo se jen
jak. Všechny audity a kontroly to
totiž nedovolovaly. Takže na to šli
přes rozpočet.

Máte pocit, že by z vaší strany ne-
fungovala vůči dozorčí a správní
radě komunikace?

Vždycky jsem se jim snažila všech-
no vysvětlit a objasnit. To, že se
od jisté doby začalo objevovat v
zápisech, že jsem nesplnila úkol,
to je tvrzení proti tvrzení. Správní
rada nemá žádný podložený dů-
vod, aby mě odvolala, tak argu-
ment špatné komunikace je pro
ně skvělé alibi.

Můžete srovnat výsledky vašeho
hospodaření s tím, jaké bylo bě-
hem předchozího vedení?
Včera jsem informovala správní
radu o předběžných výsledcích
loňského roku. Sladovna je zhru-
ba půl milionu v zisku. V letech
předešlých byla přitom Sladovna
ztrátová. Takže výsledek byl nad
očekávání.

Dělala jste nějaká úsporná opat-
ření?
Postupně jsme vyměňovali světla
na úsporná. Faktury za energie
nám okamžitě začaly chodit výraz-
ně nižší. Nemohli jsme to udělat
u veškerého osvětlení, na to neby-
lo dost peněz. Kdyby se to poved-
lo, tak platíme za elektřinu třeti-
nu.

Měl rozpočet na letošní rok vyšší
výdaje než předchozí?
Ne, právě naopak. Dotace od měs-
ta je stejná jako na loňský rok. Nic
se nenavyšuje,

Kolik bylo výstav v porovnání s
rokem předešlým?
Bylo jich víc, několikrát se dokon-

ce akce překrývaly, takže si ná-
vštěvníci mohli vybrat. Zvedla se i
návštěvnost, a to o nezanedbatel-
ných 42 procent. To nebylo ale
tak obtížné, když sem chodilo 7,5
tisíce lidí ročně.

Co se vám nejvíc povedlo za ten
rok, co jste byla ve Sladovně ředi-
telkou?
Hlavně to, že Sladovna stoupá v
oblibě, což je vidět hlavně na ver-
nisážích. Chodí sem čím dál víc
lidí. Já osobně jsem měla největší
radost z výstav dětských ilustráto-
rů. Byly to vernisáže s dětmi, kde
jim autoři vyprávěli o sobě a své
tvorbě. Velkou radost mi udělala
výstava Invaze nebo fotografie Pe-
tra Bruknera.

Budete se rozhodnutí správní
rady bránit?
Budu považovat po správní radě,
aby jednání o rozpočtu bylo na
programu 31. ledna, jak bylo na-
plánováno. Chci, aby tam zařadili
bod o odvolání ředitelky, abych
se na to mohla připravit. Je mi ale
jasné, že pokud bude správní
rada v tomto složení, budu odvo-
lána.

Co budete pak dělat?
To, co předtím. Moderovala bych
nějaké rozhlasové pořady, man-
žel by stříhal archiv filmů, které
má z revoluce, konečně by z toho
vyrobil nějaký film. Upřímně řeče-
no, bychom vydělávali víc než ve
Sladovně. Martin Beneš

PÍSEK Na den přesně rok vydržela
v pozici ředitelky Sladovny Renata
Skronská. Ve středu ji odvolala
správní rada. Překvapivý krok pro-
vází řada pochybností. Na mimo-
řádném jednání totiž odvolání ne-
bylo vůbec na programu a Skron-
ská o něm nevěděla.

„Hlavním důvodem odvolání
bylo neakceptování požadavků
správní rady na úpravy rozpočtu
na rok 2012. Požadovali jsme další
úpravy, jako snížení mezd či přidá-
ní peněz na velké výstavy. To se ne-
stalo,“ odůvodnil krok správní
rady její předseda a zároveň zastu-
pitel za ČSSD Radek Boček.

Je slušnost pozvat ho na večeři
Jedním z požadavků bylo i snížení
nákladů na reprezentaci ředitelky.
„Probíhají tu četná jednání, a když
sem významný umělec přiveze vý-
stavu, nechce honorář, tak je sluš-
nost ho pozvat po vernisáži na ve-
čeři. Je to i třeba káva, kterou pijí
na správní radě,“ upozornila
Skronská.

Problém je v tom, že mimořád-
ná schůze správní rady jednání o
rozpočtu neměla vůbec na progra-
mu. Na ten mělo dojít až poslední
lednový den. Ředitelka Skronská
tak o záměru správní rady ji odvo-
lat vůbec nevěděla, a nemohla se
na něj připravit.

„Měla jsem za úkol předložit
správní radě pozměněný rozpočet
a promítnout jejich požadavky do
24. ledna. A to já do toho termínu
udělám,“ zdůraznila Skronská.
„Oni najednou 11. ledna na mimo-
řádném zasedání chtěli schvalovat
rozpočet, čímž mi splnění mého
úkolu znemožnili,“ podivuje se.

Správní rada tak ředitelku odvo-
lala proto, že nesplnila úkol, na

který měla ještě skoro dva týdny.
„Ano, čas měla do 24. ledna.

Také je odvolána až k 31. lednu,“
argumentoval Boček. Na otázku,
zda bude odvolání zrušeno, pokud
ředitelka v termínu jejich námitky
zapracuje, odpověděl, že ne.

Hospodaření Sladovny se pod
vedením Skronské ale prokazatel-
ně zlepšilo.  Byla provedena řada
úsporných optření, která měla za

výsledek to, že kulturní centrum
Písku skončilo na konci roku 2011
se ziskem. V předchozích letech
pod jiným vedením přitom vykazo-
valo ztrátu.

„Paní ředitelce v tomto určitě
patří velký dík. Sladovnu uvedla
do lepšího stavu, než v jakém ji pře-
bírala,“ přiznává Boček. Nicméně,
negativa podle něj nakonec zastíni-
la pozitiva nového vedení. „Sladov-

na je městská organizace, a je pro-
to důležité, aby fungovala dobrá
komunikace s městem. A to se ne-
dělo,“ uvedl Boček.

Dočasným vedením Sladovny
byl pověřen člen správní rady a ře-
ditel městské knihovny Roman
Dub. Bude mít tři měsíce na to,
aby připravil výběrové řízení na no-
vého ředitele, kterého bude schva-
lovat správní rada. Martin Beneš

Jänner Rallye
Úvodní soutěž Mistrovství
Evropy, MMČR a Mistrovství
Rakouska v rally – Internationale
Jänner Rallye 2012 se jelo 9.
ledna ve Freistadtu a okolí.
Foto: Ondřej Krajča (ondik .rajce.idnes.cz)

Renatu Skronskou odvolala
správní rada, podle které
neakceptovala její
požadavky. Paradoxem je,
že ředitelka o jejím záměru
vůbec nevěděla..

Koncerty
Hiroshima zahraje
ve Velbloudu

Kina Arthur a souboj dvou světů v Suchdole

Divadla
Blbce k večeři
servírují v Hluboké

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

Divná politika Hospodaření Sladovny se pod vedením Renaty Skronské (na snímku) prokazatelně zlepšilo. Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

Zprávy z měst

Tom Cruise Film Mission
Impossible: – Ghost Protocol
promítá českobudějovický
CineStar. Foto: Bontonfilm

MILEVSKO Třídit odpad v Milevsku
a okolí bude jednodušší. Město zís-
kalo dotaci na nákup nového vozi-
dla, které bude svážet bioodpad a
k tomu deset velkoobjemových
kontejnerů. Město předpokládá
zvýšení objemu tříděného odpadu
o 115 tun.

„Byla nám přiznána dotace z
operačního programu životní pro-
středí ve výši dvou milionů korun
na projekt rozšíření separovaného
sběru odpadu,“ uvedl Michal Pola-
necký, ředitel Služeb města Milev-
ska, které svoz odpadu zajišťuje.

Město tak získá 11tunové ná-
kladní vozidlo s natahovacím há-
kem na kontejnery, hydraulickou
rukou a deset velkoobjemových os-
mikubíkových kontejnerů.

Projekt je určen na svoz bioodo-
padu, papíru, nebezpečného odpa-
du a nově i textilu.

V současné době má město těch-
to kontejnerů 15. Desítka nových
bude průběžně přistavována po
městě.

„Tím by se výrazně měl posílit
sběr biologického a tříděného od-
padu,“ pochvaloval si Polanecký.
V systému svozu jsou zapojeny i
okolní obce. I tam bude nový vůz
zajíždět. Přizpůsoben je navíc i na
svážení klasického tříděného odpa-
du - sklo, plasty, papír.

Chtějí i nové auto na zametání
V současné době se navíc realizuje
projekt za sedm a půl milionu ko-
run na rozšíření sběrného dvora
na skládce Jenišovice.

Služby města Milevska žádají
ještě o jeden grant na nákup tech-
niky. Za tři miliony korun by chtě-
ly pořídit nový zametací vůz.

„Vysává to nečistoty, má to jem-
né filtry, což s sebou nese pozitivní
vliv na prašnost prostředí,“ pouká-
zal Polanecký. Podle něj je to vel-
mi důležité, protože na mapě, kte-
rá byla zpracována pro Českou re-
publiku podle zatížení prašnosti,
bylo Milevsko díky průmyslové vý-
robě zařazeno mezi nejhorší lokali-
ty. Martin Beneš

Argument špatné komunikace? Pro ně skvělé alibi

Ředitelka Sladovny po roce
končí. Nedodržela snížení mezd

Jedenáctitunové
vozidlo bude
v Milevsku
svážet bioodpad

Vaším objektivem Ze snímků umístěných na serveru rajce.net


