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jižní čechy
Pondělí: Tábor, Soběslav,
Bechyně, Veselí n. L., S. Ústí

Zprávy z měst
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

Lidé od nás

V sobotu
nás čeká
Chelčický škrpál
Jiří Iral

starosta Chelčic

V

letošním roce chystáme zasíťovat šest stavebních parcel, kde vyrostou rodinné
domy. Je to první etapa, do budoucna chceme s rozšiřováním
dalších míst pro rodinnou výstavbu pokračovat. Jde o lokalitu na
okraji obce ve směru na Netolice,
odkud je krásný výhled na celou
obec. Už dnes jsou pozemky rozprodány. Za 700 tisíc korun chystáme letos i opravu střešní krytiny
na mateřské škole. Máme požádáno také o dotaci na ministerstvu
zemědělství a v programu na podporu rozvoje venkova na další část
rekonstrukce fary. Z kulturních
akcí nás teď v sobotu čeká výšlap
Chelčický škrpál a 5. května cyklistická vyjížďka mezi sady nazvaná
Slavnosti květů. Letos také naši
dobrovolní hasiči oslaví 115 let
od svého založení.
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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

Vodňany hledají logo a grafickou
tvář města. Vypsaly proto soutěž
Radnice si od nového vizuálního stylu slibuje,
že se jí mimo jiné podaří přilákat další turisty.
Místní obyvatelé si myslí, že by se Vodňany měly
prezentovat hlavně jako město s rybářskou tradicí.
VODŇANY Vodňany, město rybářské tradice. To je hlavní slogan, který by se mohl ještě letos objevit na
billboardech v okolí města, na letácích nebo jako polep služebních automobilů městského úřadu. Vodňany totiž vyhlásily soutěž o jednotný
vizuální styl, kterým se chtějí prezentovat a přilákat turisty.
Designéři mohou do soutěže přihlásit každý maximálně pět návr-

hů na hlavní logo i grafické poutače. Jednotlivé skici v polovině dubna zhodnotí odborná komise.
„Posuzovat se bude originalita,
výtvarná úroveň, jednoduchost,
srozumitelnost či marketingový
potenciál řešení,“ řekl místostarosta Pavel Janšta, který také usedne
v hodnoticí komisi.
Aby designérská studia měla
motivaci přihlásit se do soutěže,

„Posuzovat se bude
originalita, výtvarná
úroveň, jednoduchost,
srozumitelnost či
marketingový potenciál.“
Pavel Janšta

místostarosta Vodňan
vypsala radnice odměnu – vítěz získá 140 tisíc korun.
Vodňany pak jednotlivé návrhy
vystaví a lidé budou moci rozhodnout, který z nich je nejlepší. Podobnou cestou už šlo město třeba
při návrzích, jak proměnit zchátra-

lé koupaliště Škorna. Lidé tento
přístup oceňují.
„Je dobře, když nerozhoduje
pár lidí, ale může se vyjádřit v hlasování kdokoliv z obyvatel. Zásadní rozhodnutí by měla být podložena názorem lidí,“ pochválil Daniel
Smrčka z Vodňan.
Vítězný návrh poté v polovině
dubna vybere speciální komise.
S vítězem bude podepsána smlouva na autorská práva a začne výroba nových log a designu.
Podle místních obyvatel by se
Vodňany měly pochlubit hlavně
svou rybářskou tradicí, která zde
má hluboké kořeny. Navíc ve
městě funguje ojedinělá střední

Tatéry přilákala
jubilejní show
Bzučení tetovacích strojků se
v sobotu neslo strakonickým kulturním domem, kam se sjeli návštěvníci z celého Česka i Slovenska na jubilejní 10. ročník tetovací show Tattoo jam. „Před
deseti lety jsme se jezdili koukat
na tetovací show do zahraničí
a napadlo nás, že bychom mohli něco takového udělat i u nás
ve Strakonicích,“ zavzpomínal
spoluorganizátor Jaroslav Váchal. „Obvolali jsme proto pár
známých a na první ročník nám
přijelo šest tatérů. Dnes tu
máme na 30 tetovacích studií,
zboží tu nabízejí prodejci šperků, piercingů, oblečení a nejrůznějších doplňků. Počítáme, že letos návštěvnost bude větší než
loni, kdy tu bylo tisíc lidí.“ Akci
zpestřila bublinová show i vystoupení kapel Hentai Corporation, Zóna A nebo Rammstein
member’s club.

Jindřichův Hradec
KD STŘELNICE

Dívčí válka

19.00

Strakonice
DŮM KULTURY

Mírová 831, tel. 383 311 530

Všechnopartička

rybářská škola a také Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské
univerzity.
„Vodňany nejsou slavnější ničím jiným než svou rybářskou historií. Proto by z materiálů mělo být
na první pohled patrné, že se jedná o rybářské město se silnou tradicí,“ řekla obyvatelka Jaroslava
Nehézová.
Právě s rybářstvím nyní své podnikání svazuje ve Vodňanech čím
dál více lidí. Například na náměstí
si místní podnikatel pronajal od
města restauraci, která se specializuje na ryby. Taková nabídka přitom až dosud ve Vodňanech paradoxně chyběla.
Václav Janouš

10. ročník

Divadla
Dívčí válku uvidíte
v Jindřichově Hradci
Klášterská 135/II., tel. 384 351 219

Sobota: Český Krumlov,
Prachatice a Šumava

19.30

Strakonice, kulturní dům
Foto: Ladislav Němec, MF DNES

Veselí nad Lužnicí
KULTURNÍ DŮM
tř. Čs. Armády

Něžné dámy

19.30

Koncerty
Jazz Efterrätt
v Café Klubu Slavie
České Budějovice
KONZERVATOŘ
Kanovnická ul.

Koncert posluchačů

18.00

DK METROPOL, Malá scéna
Senovážné nám.

Karel Plíhal

19.00

KABARET U VÁŇŮ
Pabláskova ul.

Swing trio Avalon

19.36

CAFÉ KLUB SLAVIE
Jirsíkova ul.

Jazz Efterrätt
Intessar

České Budějovice

Písek

Výstavy Přírůstky ve Volyni

KINO KOTVA

KINO PORTYČ

ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE

Titanic 3D
Čtyři slunce

20.00

Okresní přebor - Poslední zápas Pepika
Hnátka
14.30, 15.50, 16.45, 18.00, 19.00, 20.20, 21.15
Hunger Games
15.40, 20.45
Sněhurka
16.10, 18.30
Prci, prci, prcičky: Školní sraz
15.00, 17.30, 20.00
Hněv Titánů 3D
14.15, 16.30, 18.45, 21.10
Titanic 3D
15.30, 19.30
Navždy spolu
18.40, 21.00
Probudím se včera
15.15, 17.45, 20.15

Český Krumlov
Poupata
Perfect Days - I ženy mají své dny

20.30

KINO

Čtyři slunce

Milevsko

LÁZNĚ AURORA

KINO

Sono - taneční večer

18.00
20.00

Kaplice

Třeboň
Lázeňská

16.45
20.15

MULTIKINO CINESTAR

KINO J & K

MIGHTY BAR VELBLOUD
U Tří lvů

Kina Nevinnost v Táboře

19.00

Můj otec George Voskovec

České Budějovice
18.00

Sezimovo Ústí
KINO SPEKTRUM

Signál

Titanic 3D

Nickyho rodina
Nevinnost

19.30

17.30

17.30
20.00

Trhové Sviny
KINO

Titanic 3D

20.00

Okresní přebor - Poslední zápas Pepika
Hnátka
17.30, 20.00

Prci, prci, prcičky: Školní sraz

18.30

20.00

Rozchod Nadera a Simin

20.00

GALERIE PORTYČ
Čechova ul.

Obrazy Václava Majera

Ludmila Broncová

9.00 - 18.00

12.00 - 17.30

Prachatice

Český Krumlov

MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU

EGON SCHIELE ART CENTRUM

Výstava loutek, vážných a nevážných exponátů cirkusového umění
9.00 - 17.00

Velké nám. 43

Široká 70 - 72, tel. 380 704 011

Gerald Scarfe: In Bohemia
Josef Florian Krichbaum: Ironesky
Vladimír Jiránek: Já vím svoje
Jiří Slíva: Liberté
10.00 - 18.00

Tábor
GALERIE U RADNICE
M. Húsky 54

F. K. Foltýn: Křížová cesta - výstava obrazů
Velikonoční výstava
9.00 - 12.00, 12.30 - 16.30

Hluboká nad Vltavou
ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE

V knize ukryté... - výstava žákovských a studentských prací
9.00 - 18.00

Týn nad Vltavou

Jindřichův Hradec

nám. Míru 37

U Knihovny 1173/II

MĚSTSKÁ GALERIE U ZLATÉHO SLUNCE

Ladislav Hodný & synové - výstava obrazů,
grafiky, knižní vazby
13.00 - 16.00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Vimperk
KINO ŠUMAVA

9.00 - 18.00

zámecká jízdárna

Třeboň
KINO SVĚTOZOR

Markéta Zlesáková: Paměť
U Tří lvů 1

Tábor
KINO SVĚT

U Černé věže 22

Bohatá řeka - historicko-dokumentační výstava o řece Otavě
9.00 - 18.00

ČESKÝ ROZHLAS

Strakonice
KINO OKO

Velké nám. 114

Josef Böhm: Pohlédněte do tváře
9.00 - 18.00

Volyně

Písek

Školní 744, tel. 383 372 481

PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM

MĚSTSKÉ MUZEUM, tvrz

Barvířství a modrotisk v Pošumaví - Přírůstky 2010 - 2011
9.00 - 16.00

Vaším objektivem Zachytili jste zajímavou událost? Uložte své snímky na internetový portál rajce.idnes.cz. Vybrané fotografie pravidelně zveřejňujeme v jihočeské příloze MF DNES
Velikonoční dílna Děti s rodiči se 31. března

v Plavsku na Jindřichohradecku mohly přichystat
na tradiční svátky.
2x Foto: Markéta Blažková (pribraz.rajce.idnes.cz)

Tančící kobra Poslední březnový den se v Táboře
uskutečnila klubová taneční soutěž.

Foto: Mirek Klufa (wouk.rajce.idnes.cz)

Studenti píší noviny

Kdo by měl
vystřídat Klause
na Hradě?
Podle mě by nejlepší prezident byl
můj děda. On je diplomatický vesničan, který ví, co je chudoba, a ví,
jak se žije z dnešních důchodů.
Přemýšlí nad každým koupeným
vajíčkem, a než něco podepíše, tak
si přečte, co to vlastně je. To všechno je pro prezidenta důležité, tedy
mělo by být.
Můj děda by si promyslel, jestli
koupit dalších 30 gripenů za kdo ví
kolik, anebo jestli ty peníze nechat
na horší časy. Nepotřeboval by půl
milionu korun na měsíc, aby nic
nedělal. Vždycky, když jeho blízcí
potřebují pomoc, přijdou za ním
a on jim poradí. Je vidět, že opravdu ví, co to znamená práce (což by
mimochodem potřebovala vědět
většina našich politiků).
Myslím, že bychom potřebovali
hlavu státu takovou, aby nám mohla jít příkladem, a to je přesně můj
děda. Nepije a nekouří, na lidi kolem sebe není nějak vysazený,
není nesnášenlivý kvůli náboženskému či politickému vyznání. Má
rád společnost a srandu. Důležité
to vlastnosti pro prezidenta.
Nevím, jestli naše země může
najít vůbec lepšího prezidenta,
než je děda. To už snad ani není
možné. Kdo ho zná, tak pochopí.
Myslím, že jediná věc, která by
byla na překážku, je jeho neznalost angličtiny, ale jako pouliční šašek se umí domluvit tělem.
Adam Trčka
Gymnázium, Dačice

