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Zprávy z měst
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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

Zajímáte nás

Fórum čtenářů

» Tipy na zajímavé události či náměty

výběr z dopisů, redakčně kráceno

na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi Martinu Benešovi
(martin.benes@mfdnes.cz),
tel.: 388 909 218.
» Inzertní poradce pro Písecko je
František Klíma (frantisek.klima@
mafra.cz), tel.: 602 658 917

Vaše názory nás zajímají!
Pište na redcb@mfdnes.cz

Úpravy Vltavy v Krumlově:
záležitost je vyhrocená

Krátce z Písecka
PÍSEK

Ledolamy u Kamenného
mostu čeká oprava
Ledolamy Kamenného mostu v Písku čeká oprava. Na konci května se
nejprve tři dny snižovala hladina
řeky Otavy kvůli opravě pat ledolamů. Akce bude stát přes dva miliony korun.
(mbe)
MIROVICE

Město zlepšilo koupelny
v pečovatelském domě
V bytech Domu s pečovatelskou
službou v Klášterského ulici v Mirovicích se podařilo za 160 tisíc korun z městského rozpočtu zrenovovat šest koupelen. Jejich obyvatelé
se zbavili zastaralých umakartových jader a místo nich dostali bezbariérově přístupné sprchové kouty. Vyměněny byly i některé zásobníky na teplou vodu.
(red)
MILEVSKO

Na Vinicích uspořádají
Kolečkový den
V milevské lokalitě Na Vinicích se
odehraje v sobotu od 10 do 17 hodin Kolečkový den. Cílem je ukázat
dětem, že je lepší se společně bavit
a sportovat, než sedět doma, zapojit handicapované a získat peníze
na nákup elektrického invalidního
vozíku pro Praktickou školu v Milevsku. Jezdit se bude na všem, co
má kolečka, k dispozici bude i půjčovna sportovního náčiní. Více informací o akci najdete na www.koleckovyden.unas.cz.
(red)

Divadlo
Donutil pobaví
diváky v Prachaticích
Prachatice

MĚSTSKÉ DIVADLO

Velké náměstí 2, tel. 388 318 789

Miroslav Donutil - Cestou necestou

19.00

Koncerty
Martinová a folkoví
bardi v Bechyni

Nová galerie Zakladatel písecké pobočky Ukradené galerie Jakub Hardt stojí před vitrínou, která je umístěná u Halabala Café.

V Komenského ulici zahájila činnost další Ukradená
galerie. V malé městské vitrínce bude každý týden
jiná výstava. Projekt vznikl v květnu 2010 v Českém
Krumlově. Dnes už je na několika místech Evropy.
PÍSEK Před lety byly plné úředních
oznámení a hesel typu Proletáři
všech zemí, spojte se. Dnes většinou zejí prázdnotou. Městské vitrínky a nástěnky.
Nový život jim dává projekt
Ukradená galerie. Další pobočku
otevřeli ve středu umělci v Písku v
Komenského ulici. Graffiti díla
tam na prostoru 93 x 98 centimetrů představuje místní rodák Karel
Nebes.
Projekt vznikl před dvěma lety v
Českém Krumlově, kde je miniaturní galerie v Hradební ulici. Potom se rozšířily pobočky do Lisa-

bonu, Lince nebo Prahy a staly se
určitým fenoménem.
„S myšlenkou Ukradené galerie
přišli moji kamarádi z Krumlova,
kde jsem studoval. Pomocí streetartu jsme chtěli oživit zašlé městské vitrínky a vytvořit galerijní síť
po celé Evropě. Díky tomu mohou
díla kolovat mezi jednotlivými
městy. Vernisáže jsou každý týden
vždy ve stejný čas. V Písku to budou středy ve 21 hodin,“ říká Jakub Hardt, který stál u zrodu písecké nástěnky.
Jedním z hlavních cílů bylo také
přiblížit umění mladých výtvarní-

Bechyně

České Budějovice

České Budějovice

KINO KOTVA

Lidická 235, tel. 386 355 800

Český Krumlov

Probudím se včera

Líbáš jako ďábel
Avengers 3D

MIGHTY BAR VELBLOUD
U Tří lvů

Boer Boel, Gutalax, Never Hope - hard core
koncert
20.30
KONCERTNÍ SÍŇ OTAKARA JEREMIÁŠE

Trio Symbioza - koncert

19.30

Písek
KAVÁRNA U VAVŘINY
Soukenická ul.

Eliška Ptáčková a Ondřej Ruml

KINO

Libušina

KLÁŠTERNÍ ZAHRADA

20.00

FAKTA

Ukradené galerie
Písek
Český Krumlov
Praha
Banská Štiavnica
Linec
Lisabon
Drážďany

ků lidem, kteří do běžných galerií
nechodí. „Je to naprosto svobodná záležitost. Záleží na malíři, fotografovi, sochaři nebo spisovatelovi, co do vitrínky umístí. Jedinou
výjimkou je politika. Tu v galerii
nechceme,“ naznačuje Hardt.
Dodává, že na první malý výstavní prostor si obyvatelé v Českém Krumlově nějaký čas zvykali.
„Lidé, co mají otevřenou mysl,

brali nástěnku s nadšením. Zpočátku se nám ale stávalo, že díla
někdo kradl nebo rozbíjel. Teď už
vždy týden vydrží. Snad budou
mít pochopení i lidé v Písku,“ přemýšlí Hardt.
Ve vitrínce u Halabala Cafe budou vystavovat nejen místní umělci, ale i výtvarníci z celých Čech
včetně Prahy. Ve středu 13. června
tam doveze své dílo i Tamara Vančurová z Českých Budějovic.
„Budu vystavovat kresbu s názvem Nezapomeňte to pořádně
odpálit, na které je Ježíš s baseballovou pálkou,“ dodává mladá výtvarnice.
Podrobné informace a profily
jednotlivých poboček v Evropě najdou lidé na stránkách www.ukradenagalerie.cz. Pokud mají zájem
vystavovat, stačí na webu vyplnit
formulář.
Petr Kubát

Kina Portyč nabízí filmy Tady hlídám já a Moje letní prázdniny

Věra Martinová a bratři Jan a František Nedvědové
19.00

Bechyně

Foto: Ladislav Němec, MF DNES

V Písku je nová galerie.
Měří 93 x 98 centimetrů

Avengers
Avengers 3D
Moje letní prázdniny
Diktátor
Tady hlídám já
Temné stíny

Kněžská ul.

Sobota: Český Krumlov,
Prachatice a Šumava

20.00

17.30
20.00

MULTIKINO CINESTAR

M. Horákové 1498, tel. 385 799 998

Sněhurka a lovec dabing
14.45, 17.30
Sněhurka a lovec titulky
20.15
Muži v černém 3 dabing 15.30, 17.45, 20.00
Líbáš jako ďábel
15.00, 17.30, 19.00, 20.00, 21.30
Muži v černém 3 3D dabing
14.30, 16.45, 19.00
Muži v černém 3 titulky
18.20, 21.20
Útěk z MS - 1
20.45

15.30
16.10
14.30, 21.00
16.45, 18.50
15.00, 17.30
20.00

Písek

Muži v černém 3

KINO PORTYČ

Trhové Sviny

Čechova 406, tel. 382 734 716

Tady hlídám já
Moje letní prázdniny

Strakonice
Komenského 29, tel. 383 332 867

Špičák 134, tel. 380 711 892

Toy Story 3: Příběh hraček 3D
Sněhurka a lovec

17.00
19.00

Tady hlídám já
Muži v černém 3 3D

Jindřichův Hradec

Suchdol nad Lužnicí

KINO STŘELNICE

KINO

Jiráskova ul.

nám. T. G. M. 107, tel. 384 351 219

17.00, 20.00

Sněhurka

Milevsko

Tábor

KINO

KINO SVĚT

ul. 5. května 117, tel. 382 521 216

Sněhurka a lovec

20.00

nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200

Hon na čarodějnice

KINO

Sídliště 710, tel. 386 322 930

Temné stíny

KINO SVĚTOZOR

17.30
20.00

Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850

Piráti 3D
Sněhurka a lovec
Líbáš jako ďábel

a přistávají na vodě, se již tradičně představily na rybníku
Bezdrev.
Foto: Miloslav Kusbach (jcechy.rajce.idnes.cz)

15.00
18.00
21.00

Týn nad Vltavou
3D KINO SOKOLOVNA

16.00

Tyršova ul.

Diktátor

19.30

Velešín
KINO

17.30

Družstevní 596, tel. 380 331 003

Líbáš jako ďábel

Vaším objektivem Zachytili jste zajímavou akci? Uložte své snímky na internetový server rajce.idnes.cz. Fotografie pravidelně uveřejňujeme v jihočeské příloze MF DNES

Hydroplány na Bezdrevu Modely letadel, které startují

19.30

Třeboň

KINO OKO

KINO J & K

Diktátor

17.00
20.00

20.00

20.00

Chápu, že někteří lidé další úpravy
Vltavy v Krumlově v podobě mobilních protipovodňových stěn z různých důvodů nechtějí. Myslím
však, že argumentace by měla být
korektní.
Prohrábka a úprava koryta (ostatně
danými lidmi vyžádaná) tam obnovila stav hladiny v řece, která tam
byla po staletí. Řeka zde bývala na
šířku od hrany domů a těžena pravidelně lidmi z pramic, kteří tak získávali stavební štěrkopísek, také byla.
Těžený materiál ostatně byl ze směsi s prvky antropogenního původu,
což toto dokazuje. Stromy tam pochopitelně původně žádné nebyly.
I dnes je zde řeka zúžena proti minulosti podélnými násypy u obou
břehů, přehrada Lipno vylepšuje
minimální letní průtoky – z toho
chci naznačit, že všechny domy
byly zvyklé na nejméně takovýto
stav či ještě s hladinou níže.
Stavba dále proběhla již téměř před
třemi lety. Domy jsou založeny na
velmi propustném podloží, to znamená, že k odvodnění došlo okamžitě. Do března tohoto roku nikdo žádné trhliny v domech, co
vím, veřejně nezmiňoval. Právě až
do konce letošní zimy, kdy je obecně doložena zima extrémní (útok
na 80 let staré rekordy) bez sněhu a
extrémní promrznutí terénu.
Domy, které nemají základy do nezámrzné hloubky (80, spíše 100 cm)
prostě s mrazem praskají, to je
obecně stavbařský fakt. Ke kuriozitám letošního roku s reálným vlivem na špatně založené domy však
patří i zaznamenané zemětřesení v
Českém Krumlově dne 12.1.2012 o
síle 2,4 Richterovy stupnice.
Domy na Parkáně jsou v rámci
Krumlova opravdu nejmělčeji založené objekty, které s mrazy v minulosti praskaly, praskají a praskat do
budoucna budou. Záleží od konkrétní zimy. Stejně tak, jestli by
měly být citlivé na onen pokles hladiny v řece, tak mohu říct, že ten
stav v minulosti existoval – tedy
podloží bylo již konsolidované a
tyto domy na břehu řeky zažívaly a
zažívat budou nahodilé cykly zvyšování a následné snižování hladiny
řádově v několika metrech.
Danou záležitost považuji za účelovou a zbytečně vyhrocenou. Pokud
budu chodit po Krumlově a ptát se
všech, jestli nemají v domě nějaké
trhliny, pak se ptám: Kdo je v domech a zvláště velmi starých nemá?
Někdy si za daný stav mohou majitelé i sami. Používají materiály na
omítky „nových složení na bázi cementu a prováděné pohodlně v jedné vrstvě“, provádějí v suterénech
opatření, která mění po staletí ustálené vlhkostní poměry zdiva aj. Ve
vhodný čas se najde „užitečný pitomec“, který v blízkosti objektů něco
prováděl – byť se snažil pomoct –
tak aby pro Krumlov nenastal druhý srpen 2002.
Ing. Daniel Vaclík
hlavní projektant protipovodňových
opatření v Českém Krumlově

