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České Budějovice
DK METROPOL
Senovážné nám.
Do nového světa - inaugurační koncert Ma-
ria De Rose 19.00

HIGHWAY CLUB 61
U Černé věže
Petr Kalandra Memory Band 21.00

KABARET U VÁŇŮ
Pabláskova ul.
Bluegrassový večer s kapelou The Giant
Mountain Band 19.36

KONCERTNÍ SÍŇ O. JEREMIÁŠE
Kněžská ul.
DPS Jitřenka 18.00

MIGHTY BAR VELBLOUD
U Tří lvů
The Fialky + Nežfaleš 20.30

Jindřichův Hradec
GYMNÁZIUM V. NOVÁKA
Husova ul.

Jen tak tak, Devítka - zpívání na schodech
19.30

Písek
DIVADLO POD ČAROU
Tyršova ul.
Černý desky jsou dobrý 20.00
HOTEL U SMETÁKA
U Vodárny
Jerry K Band 20.00
PÍ LOCAL CLUB
Velké nám.
House in da Castle 21.00

Strakonice
MUSIC BAR KŘEMELKA
Na Křemelce
The Switch + Rivers 20.30

Třeboň
BERTINY LÁZNĚ
Tylova ul.
Madam Mici a Pedro 19.00

České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800
Aljaška 17.00
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika
Hnátka 20.00

MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998
Probudím se včera

14.00, 16.00, 16.30, 19.00, 20.50, 21.30
Hurá do Afriky! 14.00, 15.40
Čtyři slunce 18.30
Lorax 15.30
Železná lady 20.00
Navždy spolu 14.45, 17.00, 19.15, 21.30
Miláček 17.45
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika
Hnátka

14.30, 16.45, 17.45, 19.00, 20.00, 21.15
Hněv Titánů 3D 14.15, 16.30, 18.45, 21.00
Hunger Games 15.00, 18.00, 21.00

Český Krumlov

KINO J & K
Špičák 134, tel. 380 711 892
Mupeti 17.00
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika
Hnátka 19.00

Hluboká nad Vltavou
KINO PANORAMA
Masarykova 974, tel. 387 966 170
Když děda miloval Ritu Hayworthovou

19.00

Jindřichův Hradec
KINO STŘELNICE
nám. T. G. M. 107, tel. 384 351 219
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika
Hnátka 17.30, 20.00

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

Písek
KINO PORTYČ
Čechova 406, tel. 382 734 716
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika
Hnátka 17.30, 20.00

Prachatice
KINO NÁRODKA
Národní ul.
Modrý tygr 18.00

Soběslav
KINO
Nerudova 424, tel. 381 524 648
Hurá do Afriky! 3D 17.00
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika
Hnátka 20.00

Strakonice
KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867
Lorax 3D 17.30
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika
Hnátka 20.00

Suchdol nad Lužnicí
KINO
Jiráskova 422, tel. 384 781 676
Železná lady 19.30

Tábor
KINO SVĚT
nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200
Auta 2 17.30
Bláznivá, zatracená láska 20.00

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Hurá do Afriky! 3D 18.00
Hněv Titánů 3D 20.30

Velešín
KINO
Družstevní 596, tel. 380 331 003
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika
Hnátka 18.00

České Budějovice
JIHOČESKÉ DIVADLO
Dr. Stejskala 19, tel. 386 356 925
Rok na vsi 17.00

Jindřichův Hradec
KD STŘELNICE
Klášterská 135/II., tel. 384 351 219
Shirley Valentine 19.00

Písek
DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA
Tylova ul.
Křeslo pro hosta speciál: Pavel Bobek, Petr
Nárožný a Miroslav Černý 19.30

Prachatice
MĚSTSKÉ DIVADLO
Velké náměstí 2, tel. 388 318 789
Štít - Hvězdné naděje v Chechtákově 19.00

Lidé od nás
Letos nás čeká
velká oprava
náměstí

N
ový bazén v Písku bude
stát pod hradbami
a bude mít parametry
středně velkého akva-

centra. Rozhodli o tom včera pí-
sečtí zastupitelé. Snad už definitiv-
ně se tak uzavřela dlouhá debata,
co s chátrajícím plaveckým stadio-
nem a kde by měl jeho nástupce
být. Lidé na Písecku se tak mohou
těšit na bazény, tobogany, vířivky
a sauny. Pod budovou bude navíc
54 míst pro parkování.

Debata byla včera na jednání za-
stupitelstva tradičně bezbřehá.
Vzduchem létaly návrhy postavit
akvapark v nedalekých Kestřa-
nech, že návrh je pomníkem, který
si chce postavit radnice, a jiné.
O tom, jak Písečtí pečlivě kauzu sle-
dují, svědčil i fakt, že do Sladovny
včera přišlo tolik lidí, že si ani ne-
měli kam sednout.

Zpočátku to dokonce vypadalo,
že by se velká investice mohla od-
dálit na neurčito. Padaly návrhy,
aby město spíše šetřilo. „Na tako-

vou investici bychom měli vybrat
jiného investora. Chátrají nám sil-
nice a chodníky a my si budeme
dělat akvapark,“ poukazoval sená-
tor Miroslav Krejča z ČSSD. Za svůj
projev sklidil potlesk.

I zastupitel Radek Boček z ČSSD
navrhoval investici odložit. „S roz-
počtem minus 100 milionů korun
je taková investice velký luxus. Ne-
hrajeme si na Lichtenštejnsko, ať
nedopadneme jako Strakonice,“
připomněl stav pokladny sousední-
ho města. I proto navrhl provést
nezbytné opravy 30 let starého ba-
zénu a stavbu nového nechat na
lepší časy. A promyslet, zda by se
na jiné místo nehodil lépe.

Odpůrci místa pod hradbami ar-
gumentovali špatnou infrastruktu-
rou, protože k bazénu vedou dvě
jednosměrné ulice a od něj jedna.
To by hlavně pro školní autobusy
mohlo dělat problémy.

Jenže podle analýzy města by
bazén, kdyby se realizoval napří-
klad u výstaviště, vyšel na 245 mili-

onů korun. Zatímco na místě sou-
časného jde o „pouhých“ 190 mili-
onů. A to pro většinu zastupitelů
byl nejsilnější argument.

Na variantu akvacentra pod
hradbami je navíc vypracováno
stavební povolení. „Na základě to-
hoto povolení je možné stavbu
ihned zahájit,“ připomněl vedoucí
odboru výstavby a územního plá-
nování Josef Jambura.

Sága o píseckém bazénu se zdála
být nekonečná. Loni v listopadu to-
tiž zastupitelé schválili variantu
sportovně-zábavního centra na
místě, kde stojí současný bazén.
Pak se objevily komplikace – bylo
potřeba víc parkovacích míst, která
nešlo zajistit kvůli historickému
centru nad zemí. Proto radnice pro-
jekt přetvořila na původní, na který
před několika lety nedostala dotaci.
S tím rozdílem, že místo 140 míst tu
bude 54. Do toho přišla petice 1 600
lidí, kteří chtěli bazén mimo cent-
rum. Teď je zřejmě všem diskusím
konec. Martin Beneš

Zcela zaplněná Sladovna sledovala včera jednání píseckých zastupitelů
o osudu nového akvaparku. Zastupitelé nakonec rozhodli, že středně velký
plavecký bazén za 190 milionů korun bude stát na místě toho současného.

N edávno jsme zrekonstruo-
vali požární zbrojnici
v Plíškovicích, která se

nyní stala společenskou místností
pro konání různých akcí. Je tam
malá místnost, kde se mohou se-
tkávat lidé, budou se tam třeba sla-
vit čarodějnice, v létě se budou po-
řádat hry pro děti. Loni jsme opra-
vili hodně komunikací a chodní-
ků, v tom chceme pokračovat i le-
tos, protože mnohé z nich jsou
v dezolátním stavu. Budeme také
opravovat náměstí, zejména chod-
níky a vozovku. Je to památková
zóna, takže nyní čekáme na vyjád-
ření památkářů a pak vyhlásíme
konkurz na dodavatele.

Rozlučka Ski klub Šumava přichystal ve Vimperku
rozloučení s lyžařskou sezonou. Na účastníky závodu
nazvaného Vodnická louže čekal nelehký úkol – přejet bazén
o délce 15 metrů. 2x Foto: Martina Schönbauerová

Koncerty Jerry K Band v Písku

Páni kluci v Milevsku

Výstava vrací dospělé do dětských let
Hračky, které potěší malé i velké kluky, si můžete prohlédnout na vý-
stavě s názvem Páni kluci v Milevském muzeu. Mezi exponáty jsou
například modely automobilů či vojenské techniky, stavebnice Mer-
kur, vláčky či drobná elektrotechnika. Výstava je přístupná až do
1. května. (als)

Kina Když děda miloval Ritu Hayworthovou promítají v Hluboké

Zdeněk
Bárta
starosta Mirovic

PÍSEK (mbe) Stavbě akvacentra by
podle píseckého místostarosty Jose-
fa Knota (TOP 09) nemělo nic brá-
nit. Pokud půjde vše podle plánu,
začne se letos s demolicí a do dvou
let bude mít Písek nový bazén.

Je toto usnesení zastupitelů ko-
nečné, nebo se může stát, že se
za půl roku objeví další petice
a přijdou další změny?

Doufejme, že tohle bylo definitiv-
ní. Samozřejmě, nikdy nemůžeme
říkat nikdy, ale já věřím, že teď se
stavba plaveckého bazénu pohne.
Čekáme na to už příliš dlouho.

Co se bude letos s bazénem dít?
Vybereme zhotovitele a měla by za-
čít realizace. V druhé polovině roku
by mohla být zahájena demolice
současného plaveckého stadionu.

Pro letošek máme v rozpočtu na
tuto akci vyhrazeno devět milionů.

Proč jste se rozhodli pro variantu
u centra, proti čemuž byla petice?
Drtivě převládl ekonomický dů-
vod. Provizorně rekonstruovat za-
staralý bazén a hledat jiné místo
pro nový je pro mě nepřijatelné.
Rozdíl 50 milionů jen kvůli místu
je prostě nevýhodný.

Divadla
Shirley Valentine
v hradecké Střelnici

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

Dojezd
Zábavnou akci Ski klubu Šumava
vyfotografoval i Jan Klein.
2x Foto: Jan Klein

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

Milevské muzeum
Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

Zprávy z měst

Sága o bazénu
je u konce. Bude
stát pod hradbami

„Letos by mohla začít demolice“

Vaším objektivem Zachytili jste zajímavou akci? Uložte své snímky na internetový server rajce.idnes.cz. Vybrané fotografie pravidelně uveřejňujeme na stránkách jihočeské přílohy MF DNES


