
PÁTEK 4. KVĚTNA 2012
WWW.IDNES.CZ4 B jižní čechy

Bechyně
KINO
Libušina
Poupata 20.00

Blatná
KINO
Kalinovo nám. 580, tel. 383 422 535
Sherlock Holmes: Hra stínů 20.00

České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800
Titanic 3D 16.30
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hná-
tak 20.15

MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998
Havran - detektiv Emmet Fields je povolán
k případu brutální vraždy dvou žen. Při pát-
rání zjistí, že zločin se ažmoc podobá smyš-
lené vraždě, která byla do detailu popsaná
v povídce spisovatele Edgara Allana Poa.
Předvolá tedy tohoto sociálního vyvržence
k výslechu, ale zatímco je Poe ve vazbě, do-
chází k další strašlivé smrti - opět inspirova-
né jedním z jeho příběhů. Fields tedy vyzve
Poa, aby mu pomohl zastavit toto krvavé ší-
lenství… 19.10, 21.30
Vrásky z lásky 16.50
Hurá do Afriky! 14.40
Můj vysvlečenej deník 17.45, 20.00
Piráti! - komedie začíná, když Pirát kapitán
se svou posádkou vytáhne do bitvy proti

svému soupeři Černému Bellamymu, aby
získal kýženou cenu Pirát roku. Jejich cesta
vede z Karibiku až do viktoriánského Londý-
na, kde se setkají s všemocným nepřítelem,
který je odhodlán vymazat piráty z povrchu
zemského jednou provždy. Piráti zjišťují, že
jejich pátrání je vítězství dobrosrdečného
optimismu nad nudným násilím zdravého
rozumu. 15.45
Probudím se včera 14.15
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika
Hnátka 16.45, 19.00, 21.15
Avengers 3D 15.00, 18.00, 21.00
Avengers 14.00, 17.00, 19.30, 20.00
Titanic 3D 20.10
Hněv Titánů 3D 18.00
Piráti! 3D 14.00, 16.00
Bitevní loď 15.20, 18.10
Vrtěti ženou 20.50
Prci, prci, prcičky: Školní sraz 14.30, 17.00

Český Krumlov
KINO J & K
Špičák 134, tel. 380 711 892
Modrý tygr 17.00
Avengers 3D 19.00

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

Milevsko
KINO
ul. 5. května 117, tel. 382 521 216

Koupili jsme zoo 20.00

Písek
KINO PORTYČ
Čechova 406, tel. 382 734 716
Bitevní loď 17.30
Můj vysvlečenej deník 20.00

Soběslav
KINO
Nerudova 424, tel. 381 524 648
Sněhurka 17.00
Můj vysvlečenej deník 20.00

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

Suchdol nad Lužnicí
KINO
Jiráskova 422
Koupili jsme zoo 19.30

Tábor
KINO SVĚT
nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200
Půlnoční polibek 17.30
Železná lady 20.00

Týn nad Vltavou
3D KINO SOKOLOVNA
Tyršova ul.
Probudím se včera 19.30

České Budějovice
JIHOČESKÉ DIVADLO
Dr. Stejskala 19, tel. 386 356 925
Fuk 19.00

Vodňany
KINO
Zeyerovy sady 963, tel. 383 382 626
Kamarádi pod Plachtou 19.30

České Budějovice
MIGHTY BAR VELBLOUD
U Tří lvů
Mater Monstifera a hosté 20.30

HIGHWAY CLUB 61
U Černé věže
St. Johnny & The Sinners 21.00

Prachatice
MĚSTSKÉ DIVADLO
Velké náměstí 2, tel. 388 318 789
Večer mladých muzikantů 19.00

PÍSECKO Posledních pár dnů mo-
hou řidiči jezdit přes Žďákovský
most. Pak se na dva roky kvůli gene-
rální opravě uzavře. Města a obce,
které leží na objízdné trase, se tak
chystají na nápor aut.

„Takřka všechno půjde pryč, vy-
jma kovové konstrukce. Ta bude
opískovaná a dostane protikorozní
ochranu,“ naznačil ředitel jihočeské-
ho Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)
Josef Pešl.

V prvním roce se bude opravovat
vrchní konstrukce, po tuto dobu na
most nebudou smět žádná auta.
Pak se most zřejmě částečně otevře.
Na řidiče čeká objízdná trasa vedou-
cí přes Bernartice a Písek.

Uzavřenímostu se ale bojí obce v
okolí Milevska, protože mnohem
kratší než vyznačená objížďka bude
cesta přes most u Zvíkovského Pod-
hradí. „Pro Milevsko z toho až tako-
vé problémy neplynou. Horší to
bude v osadě Velká,“ řekl vedoucí
odboru dopravy namilevskémměst-
ském úřadu František Kabele.

Pro řidiče jedoucí od Tábora uhý-
bá kratší objížďka za Milevskem po
komunikaci spojující silnice číslo 19
a 121 těsně před Zbelítovem. Trasa
pak pokračuje právě přes osadu Vel-
ká a dál na Zvíkovské Podhradí.

„Tuto trasu už využívají některé

náklaďáky, jejichž řidiči to tu znají.
Měli by jezdit přes Opařany a Ber-
nartice, ale takhle to mají kratší. Za-
bránit jim v tomnemůžeme,“ dodá-
vá Kabele.

Milevsko chce ale osadu Velká
ochránit proti silničním pirátům.
Leží totiž v údolí, takže většina řidi-
čů si neláme hlavu s dodržováním
rychlosti. „Požádali jsme kraj o dva
radary. Nebude to ale na pokuty,
spíš kvůli psychologickému efektu,“
říká vedoucí odboru. Jeden radar už
v osadě je, nové by měly být při pří-
jezdu z obou stran. „Městská policie
tam bude navíc hlavně zpočátku
měřit rychlost,“ uvedl Kabele.

Nákladní auta ale dlouho tuto al-
ternativní trasu využívat nebudou.

Chystá se totiž také další uzavírka v
Milevsku. ŘSD v nejbližších týd-
nech zahájí opravu viaduktu, kde se
kříží silnice číslo 19 a 105.

Písek, který leží na oficiální ob-
jízdné trase, počítá s drobnými do-
pravními komplikacemi.Má ale při-
pravený i krizový plán pro případ,
že by na objížďce například došlo k
nehodě. „Očekáváme nárůst dopra-
vy, ale nemělo by dojít k nějaké kata-
strofě. Na Šrámkově mostě je sice
omezení, ale doprava je tam plynu-
lá,“ říká mluvčí písecké radnice Ro-
man Ondřich.

Původně ŘSD očekávalo, že opra-
va unikátního mostu vyjde asi na
300milionů korun. Nabídky ve výbě-
rovém řízení ale správce komunika-
cí překvapily. „Zatím to vypadá, že
náklady na rekonstrukci budou vý-
razně nižší, než jsme očekávali. Pro-
věřujeme, proč to tak je. Vyzvali
jsme účastníky tendru, zdamají sku-
tečně oceněny všechny položky,
aby pak nedošlo k nějakému navyšo-
vání ceny,“ podotýká ředitel Pešl. O
kolik jsou nabídky nižší, nespecifiko-
val, jsou to ale prý desítky procent.
Vítěz bude známý v příštím týdnu.
„Pak bude záležet na zhotoviteli,
kdy most uzavře. Může to být hned
nebo i za měsíc,“ dodává Pešl.

Martin Beneš

Unikátní technická památka, která se klene nad Vltavou u Orlíka, potřebuje
důkladnou rekonstrukci. Řidiči se musí připravit na objížďku. Buď se vydají
přes Bernartice a Písek, nebo zkratkou přes Milevsko a Zvíkovské Podhradí.

Krátce z Písecka
KOVÁŘOV

Auto ukradl i s doklady
a finanční hotovostí
Nechávat auto s klíčky v zapalová-
ní se nevyplácí ani v zavřené sto-
dole. Přesvědčil se o tom majitel
vozu Fiat Panda v Kovářově. Drzý
zloděj vlezl přes plot na dvůr cha-
lupy, dostal se do stodoly, odkud
vůz ukradl. Majitel měl uvnitř ješ-
tě osobní doklady a finanční hoto-
vost. Celková škoda přesahuje 32
tisíc korun. (mbe)

PÍSEK

Mladík prodal nejméně
364 gramů marihuany
Ve středu dopadli písečtí kriminalis-
té 25letého muže, který od listopa-
du 2011 do konce letošního února
prodal nejméně 364 gramůmarihua-
ny více než 30 osobám. Proti muži
bylo zahájeno trestní stíhání pro po-
dezření ze spáchání trestného činu
nedovolená výroba a jiné nakládání
s omamnými a psychotropními lát-
kami a s jedy. (mbe)

HOROSEDLY

Seděl za volantem, i
když nesmí dva roky řídit
Čimeličtí policisté chytli ve středu
u Horosedel řidiče jedoucího na
Mirovice. Při kontrole nepředložil
řidičský průkaz – ten mu byl totiž
odebrán až do roku 2014. Řidič je
podezřelý ze spáchání trestného
činumaření výkonu úředního roz-
hodnutí a vykázání. (mbe)

Recese v Křenovicích První máj si v Křenovicích na
Písecku připomněli průvodem a alegorickými vozy. Diváky
pobavili příslušníci Lidových milicí nebo mladí oblečení ve
stylu hippies. Foto: Jan Klein (honzikovo1.rajce.idnes.cz)

Kina Portyč zve na Můj vysvlečenej deník

Koncerty
Metalový večer
v klubu Velbloud

FAKTA

Žďákovský most
Stavba mostu byla zahájena
současně se stavbou Orlické
přehrady roku 1958. Auta přes něj
začala jezdit v roce 1965.
Ve své době byl největším
jednoobloukovým ocelovým
mostem na světě. Dlouhý je 540
metrů, hlavní oblouk má rozpětí
330 metrů.

Divadla
Písničky a kouzla
pobaví ve Vodňanech

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

Co si lidé představí, když se řekne
rok 2050? Někdo výlety do vesmíru
a komunikaci s mimozemšťany,
někdo roboty jako nezbytnou sou-
část života a někdo přelidněnou,
zpustošenou a rozkradenou plane-
tu.
Tohle všechno je možné, ale v

současné době nikdo s určitostí
neví, jak to v budoucnu bude. Po-
kud lidstvo nezastaví svůj vývoj a
bude stále přibývat chytrých lidí a
vědců,může se klidně stát, že bude-
me bydlet v ultramoderních do-
mech, kde bude vše plně automati-
zované. Při cestě do práce se ještě
budememoci prospat, protože nás
tam auto odveze samo, a jídlo nám
bude vařit kuchyňský robot podob-
ný člověku. Takový život, to by byla
fantazie, ale nemusí tomu tak být.
Je tu i stinná stránka budoucnos-

ti spojená se současnou spotřebou
ropy, zemního plynu a ostatních
surovin, která v posledních letech
raketově vzrostla. Všichni sice
víme, že tyto zdroje jsou neobnovi-
telné a jejich zásoba už není na
dlouhou dobu, ale jelikož ještě ne-
byla vynalezena stejně efektivní al-
ternativa, stále vzrůstá jejich těž-
ba. Podle dosavadních informací
nám zbývají desítky let do vyčerpá-
ní nám známých ložisek ropy.
Pokud do té doby nenalezne lid-

stvo alternativní způsoby, jak v
plné míře nahradit tuto drahocen-
nou surovinu, lze si jen stěží před-
stavit dokonalou budoucnost. Jest-
li nebude možné tuto látku nahra-
dit, pak bych tuto dobu přirovnala
k tikajícím hodinám, které odpočí-
távají pomalu se přibližující zkázu
civilizace. Ptáte se proč? Ropa je su-
rovina, na které je lidstvo všestran-
ně závislé, je nezbytná pro výrobu
plastů, pohonných hmot a mnoha
dalších produktů.
Už v dnešní době pociťujeme ná-

růst její ceny. V budoucnu budou
země vlastnící ropná ložiska v sou-
vislosti s ubýváním zásob ceny
dále rapidně zvyšovat, a nebo se
budou snažit, aby co největšímnož-
ství uchovaly pro svou vlastní po-
třebu. Tento přístup se určitě nebu-
de líbit ostatním zemím, a proto
bude stále přibývat sporů, které bu-
doumít za následekmnoho ozbro-
jených konfliktů a ty by mohly pře-
růst v celosvětovou válku.
Myslím, že si každý z nás doká-

že představit, jak by taková válka
asi dopadla, pokud by byly použity
jaderné zbraně, které už v dnešní
době vlastní několik států. Předsta-
vujme si takové důsledky častěji,
mohlo by to změnit náš přístup ke
spotřebě.

Natálie Hotařová
Gymnázium Dačice

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

Rekonstrukce je nutná Žďákovský most bude 2 roky zavřený. „Takřka
všechno půjde pryč, vyjma kovové konstrukce. Ta bude opískovaná a
dostane protikorozní ochranu,“ řekl Josef Pešl z ŘSD. Foto: L. Němec, MF DNES

Zprávy z měst

Oprava uzavře
Žďákovský most.
Minimálně na rok

Ropa nad zlato. Čeká svět
válka kvůli této surovině?
» Studenti píší noviny Téma zní Svět v roce 2050

Vaším objektivem Zachytili jste zajímavou událost? Uložte své snímky na internetový portál rajce.idnes.cz. Vybrané fotografie pravidelně zveřejňujeme v jihočeské příloze MF DNES


