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Panelák, či vlastní dům?

Vaším objektivem Světový pohár cyklokrosařů v Táboře

» Studenti čtou a píší noviny: Středoškoláci se zamýšlejí nad tím, jak budou bydlet v budoucnosti

B

yt, či dům? Tuto otázku si
zodpovídá mnoho lidí,
když si vybírají svůj domov. Někteří více preferují dům, protože zde mají více soukromí, jiní zase více vychvalují byt
v panelovém nebo bytovém domě
kvůli menší ceně při zakoupení.
Podle mého názoru bydlení
v domě je mnohem náročnější na
finance. Sice se nemusí platit nájem jako u panelového bytu, ale
i tak se musí zaplatit voda, elektřina nebo plyn. Do toho jsou i další
výdaje na udržování domu. Musí
se zakoupit po nějaké době nová
střecha, je potřeba namalovat fasá-

du, nakoupit okapy nebo, jak je hitem posledních sezon, pár solárních panelů na střechu. O tyto výdaje se v panelovém bytě starat nemusíte.
Jelikož domy ve
větších městech bývají většinou na
okraji nebo v blízkých
vesnicích,
obyvatelé těchto
domů se musí do
práce nebo do
škol, které jsou většinou blíže centru měst, dopravit za mnohem více
peněz. Kdežto panelová sídliště
jsou většinou postavena blíže cent-

Studentský byteček

Každý teenager má představu
o svém prvním bytě. Já mám svou
představu už od třinácti let, kdy
byla u domu mé kamarádky vystavěna garáž a spolu s ní i podkrovní
byt nad ní. Od té doby plánujeme
společné bydlení, hned jak nám
udeří osmnáct let.
Nyní vstoupím do bytu a vidím
pouze holé zdi, špínu a zbytky po
stavbě, ale má představivost běží
na plné obrátky. Před sebou vidím
moderní a útulný byt studenta vysoké školy. Byt je sice malý, ale útulný a prosvětlený. Procházím se po
příjemném, chlupatém koberci, co
mě hladí po bosých nohou, a usedám na modrou sedačku. Ze svého
místa mám výhled na celý byt. Přímo naproti mně je okno, před kterým je plochá televize, čtyřiadvacet

Sportovní událost

V neděli se v Táboře uskutečnil
Světový pohár cyklokrosařů.
Zejména závody hlavní
kategorie mužů přilákaly davy
diváků včetně Miroslava Klůfy,
který s sebou měl i fotoaparát.
Snímky poté uložil na server
rajce.idnes.cz.
4x foto: Miroslav Klůfa
(wouk.rajce.idnes.cz)

hodin zapnutá na kanálu Óčko.
V nejtemnějším rohu přímo pod
šikmým stropem je palanda, pod
kterou je knihovna. Krásný kout
naší duše. Ratanové tmavě hnědé
křeslo s velkou knihovnou a příjemným měkkým světlem. V rohu místnosti je chlouba bytu a hlavní hrdina víkendových radovánek, velký
bar do písmene L. Osvětlení pouze
decentní. Dřevěný bar s ledničkou
je hlavní prvek našeho bytu.
Ale co by byl byt bez lidí, kteří
z něho dělají domov? S kamarádkou se známe už spoustu let a tento byt by do našeho života zapadl
tak dobře jako kostička lega. Tento
byt vidíme jako dokonalý útěk z života kontrolovaného dospělými.
Helena Němcová
Gymnázium Třeboň, Na Sadech 308

ru. Ale na druhou stranu, v domě je
zase více soukromí, když máte velkou zahradu, tak si tam vaše děti
můžou hrát. Zkrátka vás nic neruší.
Můj názor na panelové nebo bytové domy je takový, že okolo nich
máte méně starostí. Jednou měsíčně
zaplatíte nájem
a už se o nic nemusíte starat. Sice
v bytě nemáte takové soukromí, často slýchávám rozhovory přes zeď od sousedů, což
není zrovna příjemné, ale když
vám tento fakt tolik nevadí, nebo

ho dokonce dokážete ignorovat,
tak vám na bytě nemůže nic vadit.
Když vám chybí zahrada, tak teď
už bývají kolem sídlišť takzvané zelené zóny, kde se můžete procházet a zahradu vám to nahradí.
Já osobně bydlím v panelovém
bytě a velice se mi v něm líbí. Ale
až budu dospělý a budu mít nějaké děti, tak bych se chtěl asi usídlit
v rodinném domku.
Nedá se říct, že lepší bydlení je
v domě nebo v bytě. Každý má své
výhody i nevýhody, záleží pouze
na názoru jedince.
David Mašát
Gymnázium Dačice

Vybavení v domě: kachlová
kamny i solární panely
Vzhledem k názoru pana prezidenta Klause, který nás ve světě tak blaze proslavuje, je skoro zbytečné
o zeleném budoucnu přemýšlet.
Globální oteplování neexistuje
a ekologie je pouhým byznysem.
Není ale přeci jen úkolem „té dnešní mládeže“ se na budoucnost dívat jiným úhlem pohledu?
Říká se, že nic se nemá přehánět, stačí maličkosti. Snad se už budou domy a byty automaticky řádně zateplovat, abychom netopili
Pánu Bohu do oken.
Možná je dobré si do domku pořídit kachlová kamna, která v zimě
výrazně pomáhají snižovat spotřebu plynu.
Velké prosklené plochy šetří

elektřinu i topení (pakliže se do
nich opírá slunce).
Čímž se dostáváme k problematice solárních panelů. Myslím si,
že jsou jedním z nejlepších řešení
budoucnosti, pokud se naučíme je
správně používat (opět – děti, neinspirujte se českým vedením).
Dnes jsou témata ekologie často
klišé. Většinu lidí nezajímají, děti
na základních školách se je v rámci rodinné výchovy učí nazpaměť,
aniž by se nad nimi hlouběji zamýšlely.
Ale v blízké budoucnosti? Jistá
nutnost.
Barbora Pegleyová
Česko-anglické gymnázium
České Budějovice

Fórum čtenářů o Jaderné elektrárně Temelín

výběr z dopisů, kráceno
nou, je to, že podíl alternativních
zdrojů je poměrně malý. Takže
skutečné riziko je v tom, že se bezhlavě a na pokyn Bruselu neúměrně zvýší jejich podíl na produkci.
Pavel Vojta

Váš názor nás zajímá!
Pište na redcb@mfdnes.cz

Kde jsou skutečná
rizika elektrárny
Na článek pí. Wittingerové v příloze Jižní Čechy MF DNES dne
22. 10. musím reagovat. Především proto, že je v něm řada polopravd a, bohužel, i nepravd. Její
příspěvek reagoval na tzv. zátěžové testy evropských jaderných
elektráren, které byly provedeny
na základě havárie v japonské Fukušimě. Pro připomenutí – k havárii v této JE došlo po silném zemětřesení a vlně tsunami, která ji zasáhla, protože stojí na břehu
moře. Zátěžové testy tedy řešily
stavy, které mohou být podobnými příčinami vyvolány. Není pravdou tvrzení paní Wittingerové, že
české JE byly zařazeny mezi nejhorší. Naopak byly označeny jako
standardní. Také kritizuje kdekoho (ČEZ, SÚJB, ministra průmyslu, politiky, české europoslance),
že brání stav našich JE. Skutečnost je ale taková, že všichni konstatovali, že Temelínu (ani Dukovanům) nehrozí zemětřesení, vlna
tsunami, ani záplavy, a proto inici-

předseda o.s. Blue-Green

Odborníci dokázali,
že Temelín je bezpečný

Kontroverzní dílo Jaderná elektrárna Temelín má mnoho příznivců,
ale také mnoho odpůrců.
Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES
ace poruchy typu Fukušima nepřipadá v úvahu. Další možné stavy
(například ztráta elektrického napájení, ztráta vody) budou podle
vyjádření ČEZ odborníky posouzeny a vyřešeny. A závěr článku pí.
Wittingerové ukazuje na zaslepenost příznivců tzv. alternativních
zdrojů energie. Tvrzení, že se úpra-

vy pro zvýšení bezpečnosti JE odrazí v cenách elektřiny, je nehorázné. V době, kdy všichni vědí, že
zvyšování její ceny je dílem nesmyslně vysokých dotací pro solární a
větrnou energii. V době, kdy se
elektřina z těchto zdrojů vykupuje
za ceny až 8x vyšší než z JE. Jediné, co je pro zákazníky záchra-

Údajná tvrzení o nebezpečnosti temelínské elektrárny pocházejí ze
špatné interpretace zprávy Evropské komise o stavu jaderných elektráren v Evropě. Z ní jasně vyplývá,
že není důvod šířit paniku a žádná
z evropských jaderných elektráren
nemusí být odstavena. Navíc, temelínskou elektrárnu již dříve důkladně zkontrolovaly více než dvě
desítky misí mezinárodních expertů. Verdikt odborníků zní: Temelín
je kvalitně provozovanou elektrárnou. A to se týká i odolnosti vůči
zemětřesení a dalších přírodních
živlů. Proto řeči o údajně velkém
množství zásadních nedostatků
v temelínské elektrárně nejsou nic
jiného než trestným činem šíření
poplašné zprávy.
Jindřich Bor
České Budějovice

Kina Kozí příběh se sýrem dnes promítá sedm jihočeských kin Koncerty Rolling Stones 50
České Budějovice

Skyfall

CINESTAR ČESKÉ BUDĚJOVICE

Český Krumlov

KINO NÁRODKA

96 hodin: Odplata
21.20
Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva
12.15, 14.30
Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva 3D
12.30, 16.45
Cesta do lesa
16.30
Doba ledová 4: Země v pohybu
14.45
Holky na tahu
17.10
Hotel Transylvánie
12.45, 13.45, 15.45
Hotel Transylvánie 3D
13.00, 15.00
Kozí příběh se sýrem
12.00, 12.30,
14.00, 14.30, 16.00, 18.00, 20.10
Kozí příběh se sýrem 3D
15.00, 17.00, 19.00
Looper
21.00
Paranormal Activity 4 16.45, 18.45, 20.45
Posel
19.10
Rebelka
12.40, 14.50
Skyfall
17.00, 18.00, 19.20, 20.00, 21.00
Svatá čtveřice
19.00
Ve stínu
21.00

KINO J & K

Druhá šance

Milady Horákové 1498, tel. 385 799 999

KINO KOTVA

Lidická tř. 1291/235, tel. 386 355 800

Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva
15.00
Do Říma s láskou
17.30

20.00

17.00
19.00

Masarykova 974, tel. 387 966 170

18.00

KINO STŘELNICE

Masarykovo nám. 107, tel. 384 351 219

17.30
20.00

KINO

5. května 177, tel. 382 521 216

20.00

KINO

Sokolský ostrov 1

KINO

Cesta do lesa
21.00

KINO SPEKTRUM

Lorax

Vrásky z lásky

Tábor

Soběslav
Nerudova 424/2, tel. 381 214 956

Strunkovice nad Blanicí

15.30
17.30
20.00

19.30

Kozí příběh se sýrem
Skyfall

MIGHTY BAR VELBLOUD

RECYKLE MUSIC BAR

Krausberry

BERTINY LÁZNĚ
Tylova 171

Madam Mici a Pedro

21.00

Divadla

KLUB KOSTKA
Vápovská 276

Lešek Semelka & S.L.S

20.30

Velké náměstí 114/3

Tea Jay Ivo

Strakonice

19.00

České Budějovice

DIVADLO POD ČAROU
Tyršova 28

22.00

Třeboň

Dačice
Kaštanová podzimní party

20.00

Tábor

20.30

PÍ LOCAL CLUB

17.00
20.00

Better Way, Bombs from Heaven,
The Unholy Preachers, Delikvence 11

Špitálské nám. 509/3

Literární večer V – Květy, Ty syčáci, Hameln
21.00

Písek

KINO SVĚTOZOR

Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850

21.00

MC FABRIKA

Bonus & Martin Tvrdý trio

Třeboň
10.00, 17.30
20.00

K2 + Mothers Angels

U Tří lvů 4

KINO

Holky na tahu

Komenského 29, tel. 383 332 867

17.30
20.00

17.30

Trhové Sviny
Sídliště 710, tel. 386 322 930

Strakonice
Kozí příběh se sýrem 3D
Holky na tahu

Kozí příběh se sýrem 3D
Země bez zákona
Paranormal Activity 4

21.00

Jeronýmova 176/6

KINO SVĚT

nám. F. Křižíka 1291, tel. 381 252 200

KINO

KINO PORTYČ

19.30

nám. Šimona Lomnického 1, tel. 387 997 493

17.30

Na Křemelce 304

HUDEBNÍ KLUB K2

Ševětín

Sezimovo Ústí

KINO OKO

Kozí příběh se sýrem 3D
Druhá šance

Jiráskova 422, tel. 384 781 676

KINO DVOŘÁK

Písek
Čechova 406, tel. 382 271 277

Jirsíkova 243/2

Protivín

Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva 3D
17.00
Skyfall
20.00

Milevsko

19.00

MUSIC BAR KŘEMELKA

HIGHWAY CLUB 61

Rolling Stones 50

20.00

Nám. T. Bati 701, tel. 381 275 805

Jindřichův Hradec

Holky na tahu

Resident Evil: Odveta

České Budějovice

Suchdol nad Lužnicí

Žena v černém

KINO PANORAMA

Hotel Transylvánie 3D
Paranormal Activity 4

Strunkovice nad Blanicí 216, tel. 388 327 109

Mírová 299, tel. 382 251 996

Hluboká nad Vltavou
Kozí příběh se sýrem

KINO

Národní 1018, tel. 732 356 824

Špičák 134, tel. 380 711 892

Kozí příběh se sýrem 3D
Samsara

Prachatice

20.00

JIHOČESKÉ DIVADLO

Dr. Stejskala 424/19, tel. 386 356 925

Škola základ života

19.00

KULTURNÍ DŮM VLTAVA

Fr. Ondříčka 1243/46, tel. 385 340 560

The Best Male Erotic Dancers of the World
20.00

