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České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800
Nebezpečná metoda 17.30
Jeden musí z kola ven 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 v Bangkoku 19.00

Kaplice
KINO
Linecká 434, tel. 380 311 388
Dream House 20.00

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

Písek
KINO PORTYČ
Čechova 406, tel. 382 734 716
Bůh masakru 20.00

Sezimovo Ústí
KINO SPEKTRUM
náměstí T. Bati 701, tel. 381 275 805
Perfect Days - I ženy mají své dny 19.30

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

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Giacomo Puccini: Tosca 19.00
Týn nad Vltavou
3D KINO SOKOLOVNA
Tyršova ul.
Speciální jednotka 19.30

Vimperk
KINO ŠUMAVA
Johnova 226, tel. 388 413 800
Lollipop Monster 20.00

České Budějovice
JIHOČESKÉ DIVADLO
Dr. Stejskala 19, tel. 386 356 925
Kdo je tady ředitel? 19.00

České Budějovice
KONCERTNÍ SÍŇ O. JEREMIÁŠE
Kněžská ul.
Windsurfing - autorský koncert skladatele a
kytaristy Lukáše Sommera 19.00

KONZERVATOŘ
Kanovnická ul.
Koncert posluchačů 18.00

Tábor
DIVADLO OSKARA NEDBALA, velký sál
Divadelní ul.
Jakub Smolík s kapelou - koncert 19.00

Veselí nad Lužnicí
KULTURNÍ DŮM, velký sál
tř. Čs. Armády
Koncert dechové hudby Veselka Ladislava
Kubeše 19.00

Lidé od nás
Pokud dostaneme
dotaci, postavíme
dvě hřiště STRAKONICE S dvouletým zpoždě-

ním se v březnu pustí strakonická
radnice do vyčištění bývalého za-
hradního domku, který dlouhé
roky sloužil jako sklad jedů a che-
mikálií. Sanace vyjde na 22 milio-
nů korun, většinu zaplatí radnice z
dotace.

Bývalý zahradní domek, který
díky skladu zemědělských jedů,
chemikálií a hnojiv dostal přezdív-

ku jedárna, stojí na okraji hradní-
ho příkopu. Poslední roky slouží
jako skládka a místo, kde se scháze-
jí bezdomovci či narkomani.

Vyčištění domku a hlavně zamo-
řené země chemikáliemi, které uni-
kaly z rezivějících sudů, bude trvat
několik měsíců. Výběrové řízení vy-
hrálo sdružení firem Kapex, Pu-
rum a Znakon. Podle strakonické
místostarostky Ivany Říhové z TOP

09 začnou práce už v březnu a do
léta bude vše hotové.

Jedárna je jedním z posledních
prostor, které čeká rekonstrukce.
V uplynulých letech investovalo
město do oprav hradu zhruba 180
milionů korun.

Po skladu chemikálií jsou v pod-
loží domku stovky tun zeminy kon-
taminované pesticidy, rtutí či arze-
nem. „Nejvíce byly překročeny li-
mity u arzenu, antimonu, rtuti a
některých druhů pesticidů,“ říká k
naměřeným hodnotám škodlivin
ve sklepech vedoucí odboru život-
ního prostředí strakonické radnice
Jaroslav Brůžek.

Vyčištění jedárny bude rozděle-

no na dvě fáze. V té první odvezou
nákladní auta odpadky, které sem
lidé naházeli, při té druhé začne
odtěžení kontaminované zeminy a
následně zavezení čistou hlínou.

Kamarád se tam přiotrávil
V domku se řadu let scházela pře-
devším mládež. Na to, jak se do
domku dostávali rozbitou stře-
chou, vzpomíná i kameraman Stra-
konické televize Jaroslav Landsin-
ger, dnešní šedesátník, který se v
domku s dalšími scházel v době
svého dospívání.

„Kamarád se tam tenkrát přiotrá-
vil. Zaujala ho žlutá hmota vytékají-
cí z jednoho ze sudů, tak si s ní hrál

jako s plastelínou. Skončil v nemoc-
nici,“ vzpomíná Landsinger.

Zamořené prostory jsou tři na
sebe navazující klenuté podlouhlé
místnosti. Proto bude zemina odtě-
žována postupně z jednotlivých
sklepů podle obsahu škodlivin na
dně a ve stěnách. Kontaminovaná
půda, které odvezou nákladní auta
zhruba dvě stě kubíků, skončí ve
spalovně.

Radnice nyní čeká na tipy od
obyvatel, co by v bývalé jedárně
mohlo být.

Zatím plánuje, že z památkově
chráněných prostor může být lapi-
dárium, pivní lázně nebo sklad ar-
chivních vín. Václav Janouš

VODŇANY Rok učil angličtinu v Ně-
mecku, rok v Polsku a teď zakotvil
v jihočeských Vodňanech. Lektor
Cecil Cook, který pochází z americ-
ké Virginie, učí od září na vodňan-
ském gymnáziu. Českou republiku
i Vodňany si 29letý Američan po-
chvaluje.

„Chtěl jsem poznat jinou kultu-
ru a vidět, jak to funguje zase jinde
ve světě, proto jsem o letních
prázdninách zamířil do Česka. A
myslím, že jsem vybral dobře,
mám to tu rád,“ řekl učitel.

Lektor, který absolvoval univer-
zity v Pennsylvanii a Virginii, ne-
hodnotí pozitivně jen české reálie.
Dobrý pocit má prý i z českých stu-
dentů. „Zdejší studenti jsou hodně
podobní těm americkým. Jsou vel-
mi dobří, dělají obrovské pokroky,
a navíc jsou dobře vychovaní, tak-
že odpadají jakékoliv kázeňské pro-
blémy,“ sdělil Cook.

Dojíždí z Budějovic
Cook učí na vodňanském gymná-
ziu angličtinu a anglickou konver-
zaci. Jeho hodiny doplňují výuku
gramatiky od českých učitelů.
„Český vzdělávací systém na mě
působí dobře. Jsou tu jisté věci a
mechanizmy, které patrně zůstaly
z dob komunismu, ale ty postupně
mizí,“ poznamenal lektor.

Cook bydlí v Českých Budějovi-
cích, do Vodňan každý den dojíž-
dí. „Když zrovna neučím, tak si rád
někam sednu s přáteli nebo sportu-
ji. Dělám třeba basketbal nebo ves-

lování, které jsem si vyzkoušel už i
tady v Česku,“ pochlubil se.

Život v Česku je podle Cooka
lepší než jinde v Evropě. „Život tu
není tak složitý jako třeba v Polsku
nebo v Maďarsku. Lidé tu jsou na-
víc vstřícní a přátelští,“ prohlásil
Cook s tím, že z českých měst na

něj udělaly největší dojem Český
Krumlov a Praha.

Cook má ve vodňanském gym-
náziu smlouvu na rok. „Uvidím, co
bude dál. Rád bych tu zůstal. Zákla-
dy češtiny už mám,“ dodal s úsmě-
vem. Podle ředitele vodňanského
gymnázia Martina Schacherla se

může instituce lektorem chlubit.
„Jsme rádi, že ho tady máme. V
současné době je opravdu pro-
blém sehnat kvalitního lektora.
Boom rodilých mluvčí, který na-
stal v 90. letech, je dávno za námi,“
poznamenal Schacherl.

Lektor podle Schacherla ale

vzbuzuje rozporuplné reakce mezi
studenty. „Jsme rádi, že nám škola
dala tuhle možnost, Cook ale úpl-
ně nejlepší volbou není. Jeho hodi-
ny nás moc nezaujaly, jsou trochu
jednotvárné,“ uvedly studentky tře-
tího ročníku Barbora Bazgierová a
Tereza Šuláková. Jan Škoda

V letošním roce chceme v
Sedlicích dokončit opravu
místních komunikací, to je

stěžejní věc. Pokud dostaneme do-
taci od ministerstva pro místní roz-
voj, postavíme dvě víceúčelová
hřiště. Jedno u školky, další v pro-
storu u strojíren. To bude otevře-
né všem sportovcům: v první eta-
pě by měl být vybudován ovál pro
in-line bruslení, v druhé etapě as-
faltový prostor pro volejbal, ma-
lou kopanou, tenis či florbal. Celý
prostor vyjde na dva miliony ko-
run. Hřiště u školky bude levnější,
investice se pohybuje od 200 do
300 tisíc korun. Dále plánujeme
dokončit kabelizaci vzdušného ve-
dení elektrické energie v ulicích
Husova, Jeronýmova, Palackého a
Havlíčkova. Co se týče kulturních
akcí, na 11. srpen připadá Den sed-
lické krajky. Představí se na něm
sedlické krajkářky, připraveno
bude i zábavné odpoledne s mód-
ní přehlídkou a regionálními gast-
ronomickými specialitami. Rád
bych také zmínil, že Sedlice stále
prodávají pozemky pro výstavbu
rodinných domů. Aktuálně je k dis-
pozici osm volných pozemků.

Rej masek V Plané nad Lužnicí slavili v sobotu masopust.
Akce se neobešla bez reje masek ani politické satiry.

Foto: Jiří Riki Řeháček (rehacek.rajce.idnes.cz)

Objekt přezdívaný jedárna se nachází u hradního
příkopu ve Strakonicích. Poslední roky slouží jako
skládka a místo, kde se scházejí bezdomovci či
narkomani. Jeho vyčištění vyjde na 22 milionů.

Kina Film Muži, kteří nenávidí ženy promítají v českobudějovickém CineStaru

Divadla
Kdo je tady ředitel?
v Budějovicích

Jiří
Rod
starosta
Sedlice

Koncerty
Jakub Smolík
vystoupí v Táboře

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 Šumava

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

Zprávy z měst

Chtěl poznat jinou kulturu Lektor Cecil Cook, který pochází z americké Virginie, učí od září na vodňanském gymnáziu. Foto: Ladislav Němec, MF DNES

Ze zahradního domku zmizí
jedy. Vzniknou tu pivní lázně?

„Čeští studenti jsou hodně podobní těm americkým“


