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Bechyně
KINO
Libušina
Velká vánoční jízda 17.00, 20.00

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

Borovany
KINOSÁL, nádvoří bývalého kláštera
3. ročník festivalu Expediční kamera 17.00

České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800
The Artist 17.30
Signál 20.00
MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998
Muži, kteří nenávidí ženy 15.45
Nepřítel pod ochranou 18.45, 21.15
Láska je láska 16.50, 19.10, 21.00

Den zrady 21.30
Mupeti 14.40
Signál

14.00, 16.30, 17.30, 19.00, 20.00, 21.30
Sherlock Holmes: Hra stínů 14.50
Hugo a jeho velký objev 3D 16.20
Cesta na tajuplný ostrov 3D

14.10, 19.10, 21.20
Muž na hraně 17.50
Speciální jednotka 20.10
Hugo a jeho velký objev 15.00
Jack a Jill 14.15, 16.15, 18.15, 20.15
Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba 3D

15.30, 18.15

Český Krumlov
KINO J & K
Špičák 134, tel. 380 711 892
Čertova nevěsta 17.00

Jindřichův Hradec
KINO STŘELNICE
nám. T. G. M. 107, tel. 384 351 219
Kronika 17.30, 20.00

Kaplice
KINO
Linecká 434, tel. 380 311 388
Auta 2 18.00

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

Písek
KINO PORTYČ
Čechova 406, tel. 382 734 716
Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba 3D

17.00, 20.00

Soběslav
KINO
Nerudova 424, tel. 381 524 648
Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba 3D

17.00
Láska je láska 20.00

Suchdol nad Lužnicí

KINO
Jiráskova 422, tel. 384 781 676
Černobílý svět 19.30

Tábor
KINO SVĚT
nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200
Vyměřený čas 17.30
Sherlock Holmes: Hra stínů 20.00

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

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Cesta na tajuplný ostrov 2 17.00
Hranaři 20.00

Velešín
KINO
Družstevní ul.
Signál 2D 18.00

České Budějovice
JIHOČESKÉ DIVADLO
Dr. Stejskala 19, tel. 386 356 925
Perfect Days - Barbs Marshallová je úspěš-
ná kadeřnice, má vlastní televizní pořad,
všechno se jí daří. Až na jedno – nějak ne-
stihla mít dítě a zbývá jí posledních pár let,
kdy se to musí podařit. Jenže manželství se
jí rozpadlo a vytipovaní potenciální otcové
z nejrůznějších důvodů selhávají. Lov na
kvalitního dárce spermatu se pro ni stává
posedlostí. 19.00

Hluboká nad Vltavou
KINO PANORAMA
Masarykova 974, tel. 387 966 170
Postel pro anděla 19.00

Vodňany
KINO
Zeyerovy sady 963, tel. 383 382 626
Agnes Belladone 19.30

České Budějovice
HIGHWAY CLUB 61
U Černé věže
B5 21.00

KABARET U VÁŇŮ
Pabláskova ul.
T.O. Blanice a Šíny - trampský večer 19.36

MC FABRIKA
Jeronýmova ul.
Delusion + 1st Choice + Inverted 20.00

MIGHTY BAR VELBLOUD
U Tří lvů
The Streetfighters, Another Fake Heroes,
Bikkiny Shop 20.30

Písek
DIVADLO POD ČAROU
Tyršova ul.
Work, Shop and More 20.30

Strakonice
HRAD, rytířský sál
Jistem 19.30

Třeboň
BERTINY LÁZNĚ
Tylova ul.
Madam Mici a Pedro 19.00

Lidé od nás
Chceme v obci
čističku a dodělat
kanalizaci

Koncerty
Bluesrock zazní
v Highway Club 61

L etos plánujeme dvě velké in-
vestice. Obě závisí na tom,
zda dostaneme dotace. První

by šla na novou čistírnu odpadních
vod a dostavbu kanalizace. Stálo by
to 62 milionů, třetina by měla jít
z naší kapsy. Máme už vysoutěžené-
ho stavebníka a vše připravené, mů-
žeme stavět do týdne. Očekáváme,
že by měla být přiznána dotace na
bezdrátový rozhlas v rámci protipo-
vodňových opatření. Na vodě bude
několik snímačů, které pohlídají hla-
dinu toků. Systém musí mít náhrad-
ní zdroje energie, aby fungoval i bě-
hem výpadku proudu. Chtěli by-
chom také vyměnit veřejné osvětle-
ní a připravit žádosti na sběrný
dvůr i kompostárnu. Čekají nás
také úpravy sportovišť a chceme za-
čít se zasíťováním pozemků, aby
mohly v Čimelicích vznikat nové ro-
dinné domy a přibývat obyvatelé.

PÍSEK V areálu Jitexu v Písku vzni-
ká interaktivní muzeum budouc-
nosti. Jedná se o projekt úspěšné-
ho choreografa a tanečníka Ladi-
slava Berana, který nevyužívanou
skladovou halu přetváří v unikátní
prostor zaměřený na mladé lidi.
Plánuje zde pořádat kulturní akce,
workshopy i natáčet filmy.

Pilotní akce má název game4pla-
net – jde o multimediální show, ve
které by se mělo potkat umění
s moderními technologiemi. Všech-
no s tematikou vesmíru.

„Mělo by to být zajímavé pro
mladou generaci, protože to je ná-
mět, který jí je blízký. A mně po-
chopitelně taky. Smyslem však
není jen zábava, ale i informovat
a podněcovat k přemýšlení,“ zdů-
razňuje Beran.

Návštěvníci budou mít možnost
určovat vývoj vystoupení herců, ta-
nečníků a kaskadérů na pódiu. Tře-
ba prostřednictvím SMS zpráv.

Skupina kolem Berana má v plá-
nu využít i zbývající hektarový pro-
stor bývalé pletárny, se kterou
nemá Jitex žádné záměry. Vznik-
nout by zde mělo jakési muzeum
budoucnosti.

„Říkáme tomu Písecký Hous-
ton. Je to o fantazii, kreativitě. Lidé
by si zde mohli zkusit třeba skafan-
dr, nechat se zavřít do napodobeni-
ny vesmírné lodě nebo hangáru,“
popisuje nadšeně autor projekt,
který bude zaměřen na vesmírný
výzkum a kosmonautiku.

Aby byla zajištěna odbornost,
oslovuje Beran akademické institu-
ce. Poradcem projektu se už stala
Česká kosmická kancelář. Navázal
kontakty také s planetáriem a hvěz-
dárnou v Budějovicích a na Kleti.

„Zájem má i Jaderná elektrárna
Temelín, které nabízíme propaga-
ci jádra. To by mělo být hlavním
zdrojem energie ve vesmíru,“ pou-
kazuje Beran.

Celý projekt je zasvěcen odkazu
Julese Verna a Karla Čapka. Jak Be-
ran říká: „Kdyby žili, požádal bych
je o patronství.“

Sám je velkým fanouškem
science fiction. Z Jitexu by se pod-
le něj mohl stát ráj příznivců kos-
monautiky, ale i třeba sérií, jako
jsou Hvězdné války. „Potkal jsem
se s herci, kteří hráli v Hvězdných
válkách a Star Treku. Vyprávěl
jsem jim o Jitexu v Písku a strašně
je to zajímalo. Měli by i zájem při-
jet na nějakou akci a udělat auto-
gramiádu,“ prozrazuje Beran.

Spolupracovat chce i se společ-
ností Indry Light And Control, kte-

rá v Písku hodlá vybudovat továr-
nu na LED osvětlení. Pokud dojde
k dohodě, mělo by se ve stage:jitex
svítit těmito technologiemi. „Dra-
maturgicky se to hodí, protože
jsou to opravdu progresivní future
věci,“ dodává nadšeně Beran.

Stage:jitex je revoltou, která rea-
guje na českou kulturní scénu, jež
podle Berana usnula. Jejím cílem
není dělat konkurenci kultuře v re-
gionu, ale nabízet něco zcela odliš-
ného. Prostor by zde měli dostat
ve velkém studenti technických
oborů i designu. „Jsem si jistý, že
sem na workshopy budou jezdit
lidi z Prahy, v létě si tu můžou točit
amatérští filmaři. Těch možností
je skoro nekonečně,“ dodává Be-
ran, který projektu věnuje veškerý
čas. Peníze na něj shání hlavně od
sponzorů. Martin Beneš

Krátce z Protivína
STATISTIKA

Ve městě ubývají
obyvatelé
Protivín se potýká s úbytkem oby-
vatel. Zatímco na konci roku 2007
zde žilo 5 065 lidí, na konci minulé-
ho roku 4 869 – z toho 2 456 mužů
a 2 413 žen. Loni se zde narodilo
29 dětí a zemřelo 41 osob. (mbe)

Karneval Ve Štěchovicích na Strakonicku se minulý týden
uskutečnil dětský karneval. Zábavu připravily ženy
z místního sdružení dobrovolných hasičů.

4x Foto: Karel Berger (http://vidrholka.rajce.idnes.cz)

Známý choreograf
a tanečník věnuje nyní
veškerý čas areálu bývalé
pletárny v Písku. Pod
jeho vedením zde vzniká
netradiční scéna pro
kulturní akce i natáčení
amatérských filmů.

Divadla
Agnes Belladone
uvidíte ve Vodňanech

Kina Na Hvězdné války láká CineStar i kina v Písku a Soběslavi

Vladimír
Pánek
starosta Čimelic

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktoroviMartinu 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

Nadšenec Pětačtyřicetiletý Ladislav Beran přetváří bývalou halu Jitexu v multifunkční kulturní prostor. 2x Foto: Ladislav Němec, MF DNES

Zprávy z měst

Místo pro show V tomto skladu chce Ladislav Beran pořádat
multimediální show game4planet.

Beran buduje vesmírné muzeum.
Zatím mu říká Písecký Houston

Vaším objektivem Vyfotografovali jste zajímavou akci? Pochlubte se svými snímky a uložte je na internetový server rajce.idnes.cz. I vaše fotografie se poté mohou objevit na stránkách jihočeské přílohy MF DNES


