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České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800
Soukromý vesmír 18.00
Sherlock Holmes: Hra stínů 20.00

MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998
Mupeti 14.40, 18.00
Den zrady 15.45, 20.15
Láska je láska 16.50, 19.10, 21.30
Speciální jednotka 15.00, 20.00
Hugo a jeho velký objev 17.20
Underworld: Probuzení 17.15
Jack a Jill 15.15, 19.15, 21.15
Hugo a jeho velký objev 3D 15.20, 18.10
Nebezpečná metoda 20.50
Muž na hraně 17.45, 20.00
Jeden musí z kola ven 15.00
Muži, kteří nenávidí ženy 20.45
Kronika 14.00, 16.00
Sherlock Holmes: Hra stínů 18.00
Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba 3D

15.30, 18.15, 21.00

Český Krumlov
KINO J & K
Špičák 134, tel. 380 711 892
Pařba ve Vegas 19.00

Milevsko

KINO
ul. 5. května 724, tel. 382 521 216
Nebezpečná metoda 20.00

Strakonice
KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867
Jack a Jill 17.30, 20.00

Tábor
KINO SVĚT
nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200
Twilight sága: Rozbřesk - 1. část 17.30
Johnny English se vrací 20.00

Trhové Sviny
KINO
Sídliště 710, tel. 386 322 930
Kronika 19.30

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Monstra oceánů 3D - Pravěké dobrodruž-
ství 20.00

Vodňany
KINO
Zeyerovy sady 963, tel. 383 382 626
Bláznivá, zatracená láska 19.30

České Budějovice
MIGHTY BAR VELBLOUD
U Tří lvů
Temple hudební klání 2012 20.30

Třeboň
BERTINY LÁZNĚ
Tylova ul.
Sono - taneční večer 19.00

České Budějovice
ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE
U Černé věže 22
Markéta Zlesáková: Paměť
Tvorba Markéty Zlesákové názorně ukazuje
širokou škálu možností přístupu ke skuteč-
nosti obklopující člověka, nepřebernoumno-
hotvárnost vidění a prožívání přírody a živo-
ta. Pro autorku se stává příroda důležitou
múzou a inspirací. Vychází vždy z reálné po-
doby skutečnosti, avšak zachycuje ji svým
vlastním, osobitým způsobem.

9.00 - 18.00

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

8.30 - 18.00

RADNIČNÍ VÝSTAVNÍ SÍŇ
nám. Přemysla Otakara II.
ZŠ Grünwaldova - výstava 9.00 - 17.00

KLUB HORKÁ VANA
Česká ul.
Jarda Traband Svoboda
V klubu, který slaví rok od otevření, vystavu-
je obrazy muzikant Jaroslav Svobota, člen
skupiny Traband. 9.00 - 23.00

GALERIE MĚSÍC VE DNE
Nová 3

Tomáš Halama: Přibarveno - výstava
12.00 - 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

Prachatice
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Husova ul.
Významná výročí roku 2012 - výstava

12.00 - 16.00

Strakonice
HRAD, zámecká galerie
Kouzlo grafiky
Výstava ze sbírek Muzea středního Pootaví
Strakonice představí návštěvníkům nejrůz-
nější druhy grafických technik. Na dílech au-
torů, jako jsou Max Švabinský, Josef Váchal,
Václav Hollar či Václav Vondruš, si mohou
porovnat různé techniky zpracování a od-
borně popsanou techniku rovnou nastudo-
vat. Výstava je tak unikátním studijním i kul-
turním zážitkem, vhodná jak pro školy, tak i
pro laickou veřejnost. 13.00 - 16.00

Písek
DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA
Tři holky jako květ 19.30
Tři ženy. Vnučka, matka a babička. Potřeště-
ná rebelující maturantka, psychicky se hrou-
tící prodavačka z dámského oddělení a pen-
zistka, pečující o svého nemocného manže-
la. S velkou dávkou humoru a sebeironie pu-
bliku postupně svěřují své malé radosti, vel-
ká trápení i svá tajemství.

Lidé od nás
Chystáme nové
chodníky. Zlepší
se i osvětlení

TÁBOR Představte si učební po-
můcky. A mezi nimi bagr. Právě
ten se stal pomůckou studentů
Střední průmyslové školy strojní a
stavební v Táboře.
Jako první v zemi mají od pátku

funkční stroj, na kterém se budou
učit studenti oborů strojník a stroj-
ní mechanik pracovat. Žádná jiná
škola v zemi zatím rypadlo jako
učební pomůcku nemá.
„Studenti běžně chodí do firem

na praxi, ale vždy je lepší, když si
mohou vše vyzkoušet přímo při vý-
uce, a k tomu přesně teď bude
rypadlo sloužit. Naučí se s ním jez-
dit, zkusí si i bagrovat a používat
jej budeme i v rámci školní staveb-
ní firmy, kterou máme, na zakáz-
ky,“ řekl ředitel školy Marcel Gau-
se.

Teď musí vybudovat garáž
Stroj Caterpillar koupila škola od
společnosti Phoenix Zeppelin. Jed-
ná se o použitý, avšak zrepasovaný
stroj, za který zaplatila 282 tisíc ko-
run. Firma věnovala škole dar 30 ti-
síc korun, které může použít na ja-
koukoliv investici či si je odečíst
od ceny stroje.
„Každý ze strojů Caterpillar, ať

již tentomalý bagr, nebomnohatu-
nové těžké stroje se obsluhují na-
prosto stejně. Tedy co se tady žáci
naučí,mohou použít na všech stro-
jích. V dnešní době je nedostatek
strojníků a mechaniků a doba, kdy
stroje mohl obsluhovat každý, je

dávno pryč, dnes je hlad po studo-
vaných odbornících, kteří mají i ja-
zykové znalosti,“ uvedl Petr Rožní-
ček z firmy Phoenix Zeppelin.
Právě s touto firmou už tábor-

ská škola delší dobu spolupracuje.
Studenti sem třeba jezdí na praxe,
firma sponzoruje i jejich cesty na
veletrhy a podobně.
„Nyní jsme ale našli možnost,

jak konkrétněji pomoci. Stroj je
sice starší, ale ve velmi dobré kvali-
tě. Škole zároveň dáme i díly, na

kterých se mohou studenti učit je
rozebírat a opravovat,“ dodal Zde-
něk Kysela.
Kdyby si škola chtěla koupit

rypadlo nové, musela by počítat s
cenami třikrát vyššími, než zaplati-
la za použitý stroj. Pro potřeby ško-
ly by ale taková investice byla zby-
tečná.
„Tento stroj je pro nás naprosto

ideální. Nyní nás čeká ještě vybu-
dovat garáž, kde bude i dílna a
učebna, aby zde mohla probíhat v

zimních měsících výuka právě u
tohoto bagru,“ doplnil ředitel Gau-
se.
Studenti byli z rypadla nadšení.

„Vždy je lepší, když si člověk může
něco vyzkoušet, než o tom poslou-
chat hodiny ve třídě. Kolikrát jsme
byli na praxi, kde jsme si mohli
toto zkusit, a bylo to fajn,“ prohlá-
sil jeden ze studentů.
„Už se strašně moc těším, ještě

nikdy jsem sminibagremnepraco-
val,“ uvedl Jindřich Kraft, student

druhého ročníku oboru strojník.
Střední průmyslová škola stroj-

ní a stavební funguje v Táboře od
roku 1952. Za tu dobu jí prošlo
přes šest tisíc absolventů.
V roce 2007 byla ke strojní škole
připojena ještě stavební škola.
Dnes nabízí škola technické lyce-
um, strojírenství a pozemní stavi-
telství jako maturitní obory.
Kromě toho i vyučení v oboru te-

sař, truhlář, klempíř, strojník nebo
strojní mechanik. Václav Janouš

V letošním roce chceme v
Chýnově investovat přede-
vším do komunikací. Plá-

nujeme vybudovat ve třech uli-
cích nové silnice a chodníky. Jsou
to ulice, kde vzniklo zhruba 25 no-
vých rodinných domů, například
Okružní. Ve všech ulicích jsme vy-
budovali technickou infrastruktu-
ru, jako jsou rozvody elektřiny,
vody a kanalizaci, chybí už jen po-
vrchy.
Zároveň připravujeme také vý-

měnu 13 rozvaděčů veřejného
osvětlení, které jsou už desítky let
staré, a to včetně kapliček. Chystá-
me i rekonstrukci veškerého osvět-
lení v Chýnově, což by ale finanč-
ně byla mnohem náročnější akce.
Podle našich propočtů, by se

jednalo o investici zhruba šest-
náct milionů korun, takže uvidí-
me, zda bude možno získat dota-
ce.

Dětský karneval
V obci Kladruby na Strakonicku se 4. února konal dětský
karneval. Foto: Karel Berger (kladruby.rajce.idnes.cz)

Za použitý stroj zaplatila
Střední průmyslová
škola strojní a stavební
v Táboře 282 tisíc.
Studenti s ním budou
při výuce pracovat.

Divadla
Tři holky jako květ

Kina Soukromý vesmír v Kotvě Koncerty
Sono - taneční večer
v Bertiných lázních

Pavel
Eybert
starosta
Chýnova

Výstavy Negativy v Krumlově

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 Táborsko 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

Byli nadšení Studenti průmyslové školy se nemohli od malého bagru vůbec odtrhnout. Foto: Ladislav Němec, MF DNES

Zprávy z měst

TÁBOR (khr) Tři akce připravilo na
tento týden Husitské muzeum v
Táboře. Ve středu zve návštěvníky
na vernisáž výstavy raných barev-
ných fotografií Jak svět dostal bar-
vy, které pocházejí ze soukromé
sbírky historika fotografie Marka
Jacobse. Expozice bude k vidění v
prvním patře Staré radnice na Žiž-
kově náměstí. Vernisáž začne v 17
hodin. Výstavu a její vznik předsta-
ví kurátor Jan Hubička.
Ve čtvrtek od 17 hodin můžete v

přednáškovém sále na náměstíMi-
kuláše z Husi navštívit přednášku
Královští svobodníci na Táborsku.
Svobodníky, což je označení pro
svobodné občany venkova ve stře-
dověku, kteří se na Táborsku udr-
želi až do roku 1848, představí ge-
nealog a teolog Alois Sassmann.
V sobotu ve 14 hodin začíná vlas-

tivědná vycházka s historikem Sta-
nislavem Zitou a muzejní lektor-
kou Klárou Smolíkovou. Zájemci si
prohlédnou kostel Církve českoslo-
venské bratrské. Děti opět čeká sa-
mostatný hravý program.

Studenti průmyslovky dostali
novou školní pomůcku – bagr

Husitské muzeum
zve na vernisáž
i vycházku
s historikem

Vaším objektivem Fotografie Karla Bergera umístěné na serveru rajce.net. Vyfotografujte kdykoli zajímavou akci a snímky uložte na server rajce.net. Vybrané fotografie v našem deníku pravidelně zveřejňujeme.


