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České Budějovice
JIHOČESKÉ DIVADLO
Dr. Stejskala 19, tel. 386 356 925
Rok na vsi - Jedna z nejskvostnějších kapi-
tol české literatury. Románová kronika utka-
ná z jedinečných osudů neuvěřitelně kru-
tých, ironických i dojemných. Balada plná
syrové poezie, střepin v blátě, perliček na
dně, groteskních dějů, padajících plotků,
zmatených obecních účtů. 19.00

Český Krumlov
MĚSTSKÉ DIVADLO
Horní Brána 2, tel. 380 711 775
Vše o mužích 19.30

Bechyně
KINO
Libušina
Půlnoc v Paříži 20.00

České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800
Láska je láska 17.30
Soukromý vesmír 20.00

MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998
Kronika 14.10, 16.10, 18.10, 20.10
Láska je láska 14.20, 16.40, 19.00, 21.20
Hugo a jeho velký objev 14.45, 17.30, 20.15
Černobílý svět 16.20
Kontraband 21.20
Underworld: Probuzení 14.20, 19.20
Hugo a jeho velký objev 3D

15.50, 18.30, 21.15
Děti moje 16.00
Jeden musí z kola ven 18.30, 21.10
Muži, kteří nenávidí ženy 17.30
Nebezpečná metoda 20.50
Alvin a Chipmunkové 3 15.00
Sherlock Holmes: Hra stínů 14.50, 20.00
Underworld: Probuzení 3D 17.50

Český Krumlov
KINO J & K
Špičák 134, tel. 380 711 892
Moje krásná učitelka 19.00

Kaplice

KINO
Linecká ul.
Intimní past 20.00

Milevsko
KINO
ul. 5. května 724, tel. 382 521 216
Labyrint 17.30, 20.00

Písek

KINO PORTYČ
Čechova 406, tel. 382 734 716
Love 20.00

Sezimovo Ústí
KINO SPEKTRUM
náměstí T. Bati 701, tel. 381 275 805
Poupata 19.30

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

Tábor
KINO SVĚT
nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200
Ošetřovatel 17.30
Jana Eyrová 20.00

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Kronika 20.00

Týn nad Vltavou
3D KINO SOKOLOVNA
Tyršova ul.
Děti moje 19.30

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

České Budějovice
KONZERVATOŘ
Kanovnická ul.
Koncert posluchačů 18.00

Trhové Sviny
KULTURNÍ DŮM
Sídliště 710
Jaroslav Svěcený a Jablkoň 19.30

České Budějovice
JIHOČESKÉ MUZEUM
Dukelská 1
Stálá expozice:
Příroda jižních Čech
Expozice středověku
Expozice pravěku a raného středověku
Padělání peněz - druhé nejstarší řemeslo -
výstava 9.00 - 12.30, 13.00 - 17.30

JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA
Lidická ul.
Vojtěch Preissig: Exlibris - výstava

8.30 - 18.00

GALERIE MĚSÍC VE DNE
Nová 3
Tomáš Halama: Přibarveno - výstava

12.00 - 18.00

RADNIČNÍ VÝSTAVNÍ SÍŇ
nám. Přemysla Otakara II.
ZŠ Grünwaldova - výstava 9.00 - 16.00

ČESKÝ ROZHLAS
U Tří lvů
Miroslava Oberreiterová - výstava

9.00 - 18.00

Český Krumlov
MUSEUM FOTOATELIER SEIDEL
Linecká ul.
Výstava skleněných desek a negativů, pů-
vodní techniky a nábytku slavných fotogra-
fů 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

Hluboká nad Vltavou
ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE
zámecká jízdárna
Stálá expozice:
Gotické umění/Malířství a sochařství 13. - 18.
stol., Flámské a holandské malířství 16. - 18.
století 9.00 - 16.00

ZOO OHRADA
u loveckého zámku Ohrada
Původní česká fauna. Zoo Ohrada se nachá-
zí v blízkosti města a zámku Hluboká nad Vl-
tavou. Vstupné: dospělí 90 Kč, studenti, dů-
chodci a držitelé průkazu TP/ZTP 60 Kč,
děti do 3 let a držitelé průkazu ZTP/P zdar-
ma, děti od 3 do 15 let 50 Kč 8.30 - 16.00

Jindřichův Hradec

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
U Knihovny 1173/II
Josef Maxa: Krajina nálad - výstava fotogra-
fií 9.00 - 18.00

Písek
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Alšovo náměstí
Z pohádky do pohádky - výstava

9.00 - 18.00

Prachatice
MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU
Velké nám. 43
Výstava loutek, vážných a nevážných expo-
nátů cirkusového umění 9.00 - 17.00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Husova ul.
Významná výročí roku 2012 - výstava

9.00 - 17.00

Strakonice
HRAD, zámecká galerie
Kouzlo grafiky - výstava 13.00 - 16.00

Tábor
GALERIE U RADNICE
M. Húsky 54
M. M. Šechtlová: Grafika, malba, kresba - vý-
stava 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.30

GALERIE BASTION
Žižkova ul.
Ilona Andělová: Grafika/Linoryty - výstava

9.00 - 12.30, 13.30 - 18.00

Týn nad Vltavou
MĚSTSKÁ GALERIE U ZLATÉHO SLUNCE
nám. Míru 37
Jana a Květa Rybičkovy - výstava obrazů

13.00 - 16.00

Volyně
MĚSTSKÉ MUZEUM, tvrz
Školní 744, tel. 383 372 481
Barvířství a modrotisk v Pošumaví - výstava

9.00 - 16.00

GALERIE NA SHLEDANOU
hřbitov Malsička, tel. 383 372 481
Tomáš Vaněk - Particip č. 143, čas je čára je
čas... - výstava

Lidé od nás
Hasičský bál
otevře opravený
kulturní dům

VODŇANY Firma těžící štěrkopísek
u obce Čavyně poblíž Vodňan je
o krok blíže plánovanému rozšíře-
ní těžby. Podle úředníků z odboru
životního prostředí Jihočeského
kraje nemá rozšíření těžby o více
než 35 hektarů negativní vliv na ži-
votní prostředí a zdraví lidí. Firma
všakmusí splnit 48 podmínek, kte-
ré jí úředníci dali. Mezi nimi je na-
příklad to, že kvůli zvláště chráně-
ným živočichům musí postupovat
opatrně, vybudovat protipovodňo-

vé valy či používat ve strojích bio-
oleje amaziva.Místní proti rozšíře-
ní těžby dál protestují, stejně jako
okolní obce a Vodňany.
Vodňanský starosta Viktor Blaš-

čák zaslal krajskému úřadu stano-
visko města: „S rozšířením těžby
o plochy, kde by se ročně těžilo až
500 tisíc kubíků štěrkopísku, ne-
souhlasíme. Došlo by k bezohled-
némudrancování přírodního zdro-
je a nenávratné přeměně zeměděl-
ské půdy na jezero.“

Byla to však právě vodňanská
radnice, která před lety první těž-
bu povolila.
Lidé už tehdy nesouhlasili a obá-

vali se, že se zvýší prašnost a hluč-
nost. A to se podle nich stalo. „Za-
stavují nás lidé na ulici, že je zde
hluk a prašnost i v noci. Už jsme
psali firmě stížnosti, ale vždy jen
dostaneme odpověď, že vše je v po-
řádku a podle norem,“ vysvětlila
Renata Regálová, starostka Číče-
nic, které leží blízko pískovny. I Re-
gálová poslala nesouhlasné stano-
visko s rozšířením těžby ze součas-
ných 47 na 82 hektarů.
Naopak těžební společnost Fran-

tišek Jampílek tvrdí, že s rozšíře-
ním těžby už dřívemusela vodňan-
ská radnice počítat. Podle zástupce

firmyMiroslava Mužíka mělo měs-
to změnit územní plán, aby těžaři
mohli hloubit štěrkopísek i na dal-
ších hektarech. „Radniceměla zařa-
dit další části těžby do návrhu
územníhoplánu, ale odmítá to udě-
lat,“ sdělil už před časemMužík.
Krajský úřad teď dal plánované-

mu rozšíření pískovny zelenou.
„Z vyjádření samospráv, úřadů
a veřejnosti vyplývá, že nebyly k zá-
měru vzneseny závažné připomín-
ky, které by nebylo možno v násle-
dujících fázích přípravy záměru ře-
šit a které by zásadním způsobem
zpochybnily nebo bránily případ-
né realizaci,“ zdůvodnil rozhodnu-
tí v posudku vedoucí odboru život-
ního prostředí kraje Karel Černý.

Václav Janouš

Kina Intimní past chytne diváky v Kaplici

Mercury maraton
Poslední lednovou
sobotu se uskutečnil pátý
ročník maratonu
v podzemních garážích
Mercury Centra
v Budějovicích. Jako
fotograf se ho zúčastnil
i Miroslav Kusbach
a snímky uložil na
rajce.idnes.cz. Pokud jste
i vy nafotili zajímavou
akci, udělejte totéž
a vaše snímky se mohou
objevit v MF DNES.
3x Foto: Miroslav Kusbach
(jcechy.rajce.idnes.cz)

P rioritou pro letošní rok je
v Malenicích oprava kultur-
ního domu, do které jsme

se už pustili. Předpokládali jsme,
že nás bude původně stát jen 800
tisíc až milion korun, ale kvůli
špatnému technickému stavu na-
příklad záchodů a kanalizace se vy-
šplhala až na dva miliony korun.
Opravujeme kompletně elektřinu,
vnitřní omítky, výčep i sál, ve kte-
rém byly dříve diskotéky. Vše bylo
původní z roku 1961, kdy se kultur-
ní dům otevíral. Nyní jsme ještě
požádali o dotaci z operačního
fondu životního prostředí na za-
teplení domu a opravu topení. Prv-
ní akce, která se v domě bude ko-
nat, bude 3. března hasičský bál.
Po rekonstrukci bychom kulturní
dům znovu rádi pronajali. Naše
představa, prozatím však pouze
orientační, je měsíční nájemné
15 tisíc korun. Pravděpodobně se
ale ještě tato suma sníží, až o ní
budeme debatovat na zasedání za-
stupitelstva. Zároveň bychom rádi
udělali i slevu pro zájemce, který
by si chtěl nájemné předplatit do-
předu. Při zaplacení 400 tisíc ko-
run by byla měsíční sleva na ná-
jemném jeden tisíc korun.

Divadla
Vše o mužích sdělí
v Českém Krumlově

Koncerty
Jaroslav Svěcený
v Trhových Svinech

Pokud společnost splní 48 podmínek, které jí zadal
krajský úřad, může rozšířit těžbu štěrkopísku
ze současných 47 na 82 hektarů. Místní jsou však
proti a rozhodnutí se nelíbí ani sousedním obcím.

FAKTA

Podmínky kraje
Těžaři musí dodržet 48 podmínek.
Tady jsou některé z nich:
■ Používat stroje s nižší hlučností
■ Těžit i vozit štěrkopísek jen
v denní dobu

■ Drtič štěrkopísku, který je
nejhlučnějším strojem, může být
v provozu jen 2 až 3 hodiny
denně kolem poledne

■ Používat ve všech strojích
biooleje a maziva

■ Po ukončení těžby odstranit
veškeré těžební a technologické
vybavení

■ Rekultivovat pozemky souběžně
s postupující těžbou

Josef
Bláhovec
starosta Malenic

Výstavy Z pohádky do pohádky zamíříte v písecké knihovně

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 ŠumavaZprávy z měst

Sherlocka Holmese ztvárnil
Robert Downey jr. Uvidíte
jej dnes v CineStaru.

Chtějí větší prostor Těžařská firma po dodržení určitých podmínek může rozšířit těžbu štěrkopísku u Čavyně nedaleko Vodňan. Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

Vaším objektivem Snímky čtenářů uložené na rajce.idnes.cz

Rozšíření pískovny u Vodňan
má zelenou. Přes nesouhlas lidí


