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Bechyně
KINO BECHYNĚ
Libušina 169
Svatá čtveřice 20.00

Blatná
KINO
Kalinovo nám. 580, tel. 383 422 535
Útěk z MS-1 20.00

České Budějovice
CINESTAR ČESKÉ BUDĚJOVICE
Milady Horákové 1498, tel. 385 799 999
7 dní hříchů - tento snímek byl inspirovaný
skutečnými událostmi, které se udály v sed-
mi poválečných dnech na Šumperku roku
1945. Útěk Agnes, ženy českého lesníka
Jana, je zakryt tajemstvím. Jen ona sama
ví, kdo a proč ji hledá. Její zmizení burcuje
Jana v okamžiku vzájemné krize, kdy jejich
bezdětné manželství je již téměř v tros-
kách. Je konec války a domů se vracejí ne-
jen lidé z vnitrozemí, ale i němečtí vojáci.
Ne volba, ale osud štvanců spojil dohroma-
dy Jana a Jurgena, který se právě vrátil z
fronty. Oba muži hledají Agnes, manželku
a sestru v jedné osobě. Ta zatím prchá divo-
kými lesy, pronásledována nejmocnějším
mužem okresu pro své svědectví. 20.30
Asterix a Obelix ve službách jejího veličen-
stva 15.45
Atlas mraků 14.00, 17.20, 20.50
Hotel Transylvánie 14.30
Kozí příběh se sýrem 14.00
Na divoké vlně 16.30, 19.00, 21.30
Návrat do Silent Hill 3D 17.10, 19.10, 21.10
Raubíř Ralf 16.00
Raubíř Ralf 3D 15.00
Sinister 18.10
Skyfall 14.15, 17.15, 20.15
Twilight sága: Rozbřesk - 2. část 14.00,

15.00, 16.30, 17.30, 18.15, 19.00, 20.00,
20.45, 21.30

DK SLAVIE - CAFÉ KLUB SLAVIE
Jirsíkova 2, tel. 386 357 206
Festival Černá věž - Pásmo S 9.00
Festival Černá věž - Hlavní pásmo 18.30

KINO KOTVA
Lidická tř. 1291/235, tel. 386 355 800
Festival francouzského filmu - Paříž-Man-
hattan 18.00
Festival francouzského filmu - Proti větru

20.00

Český Krumlov
KINO J & K
Špičák 134, tel. 380 711 892
Až do města Aš 18.00
Atlas mraků 20.00

Hluboká nad Vltavou
KINO PANORAMA
Masarykova 974, tel. 387 966 170
Mazel 19.00

Jindřichův Hradec
KINO STŘELNICE
Masarykovo nám. 107, tel. 384 351 219
Atlas mraků 19.00

Milevsko
KINO
5. května 177, tel. 382 521 216
Atlas mraků 20.00

Písek
KINO PORTYČ
Čechova 406, tel. 382 271 277
Skyfall 19.00

Prachatice
KINO NÁRODKA
Národní 1018, tel. 732 356 824
Hoří, má panenko 20.00

Protivín
KINO
Mírová 299, tel. 382 251 996
Paranormal Activity 4 21.00

Soběslav
KINO
Nerudova 424/2, tel. 381 214 956
Zvonilka: Tajemství křídel 3D 17.00
Návrat do Silent Hill 3D 20.00

Strakonice
KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867
Raubíř Ralf 3D 17.30
Odpad město smrt 20.00

Strunkovice nad Blanicí
KINO
Strunkovice nad Blanicí 216, tel. 388 327 109
Svatá čtveřice 19.00

Suchdol nad Lužnicí
KINO
Jiráskova 422, tel. 384 781 676
Kozí příběh se sýrem 17.00

Ševětín
KINO DVOŘÁK
náměstí Šimona Lomnického 1, tel. 387 997
493
Doba ledová 4: Země v pohybu 17.30

Tábor
KINO SVĚT
nám. F. Křižíka 1291, tel. 381 252 200
Atlas mraků 17.00
Návrat do Silent Hill 3D 20.00

Trhové Sviny
KINO
Sídliště 710, tel. 386 322 930

Twilight sága: Rozbřesk - 2. část 19.30

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Atlas mraků 17.00
Líbáš jako ďábel 20.00

Velešín
KINO
Družstevní 596, tel. 380 331 003
Skyfall - Daniel Craig je zpět jako Agent 007
v nové, v pořadí již 23. bondovce. Tentokrát
bude Bondova loajalita vůči M (Judi Dench)
vystavena nelehké zkoušce, když ji začne
pronásledovat její vlastní minulost. 007 musí
vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu,
ať už ho to stojí cokoliv. 19.00

České Budějovice
JIHOČESKÉ DIVADLO
Dr. Stejskala 424/19, tel. 386 356 925
Kivá cadla
Česká premiéra zběsilé komedie od autora
vyznamenaného Pulitzerovou cenou. Premi-
éra. 19.00

Tábor
DIVADLO OSKARA NEDBALA - MALÝ SÁL
Divadelní 218/2, tel. 381 254 701
Povstání Kubáta Kubáta
Dva znudění klauni, kteří hrají den co den v
komerční komedii, se rozhodnou vzít osud
divadla do svých rukou a úst. Premiéra di-
vadelní společnosti Harfa Tábor 19.00

České Budějovice
ARTIGY
Pražská 1247
Iné kafe 20.00

DK METROPOL - SPOLEČENSKÝ SÁL
Senovážné nám. 248/2
Jumping Drums
Největší bubenická show v ČR. South 2012
- Návrat ke kořenům. 19.00

DK SLAVIE - CAFÉ KLUB SLAVIE
Jirsíkova 2
Festival Černá věž - Madfinger
Madfinger tvoří šest mladých instrumentál-
ně schopných muzikantů, otevřených všem
vlivům současné hudby od moderního jaz-
zu přes funk až k popu. Ty se odrážejí v je-
jich výhradně vlastním repertoáru postave-
ném na jejich instrumentální a vokální zdat-
nosti a citu. 21.00

HIGHWAY CLUB 61
Jirsíkova 243/2
Harry Waters & Friends
Vystoupí: Harry Waters - piano, Jakub Dole-
žal - tenor saxofon, Jan Greifoner - kontra-
bas, Filip Jeníček - bicí. 21.00

MIGHTY BAR VELBLOUD
U Tří lvů 4
The Chancers
Rude Audio Soundsystem afterparty.

20.30

Písek
DIVADLO POD ČAROU
Tyršova 28
Blue Effect 20.30

Prachatice
KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
Vodňanská 205
Vzpomínkový večer
Vystoupí Pošumavská komorní filharmo-
nie spolu se smíšeným pěveckým sborem

Česká píseň na památku pana Josefa Maid-
la, zakladatele obou hudebních těles. 17.00

Strakonice
KULTURNÍ DŮM
Mírová 831
Traband 20.00

MUSIC BAR KŘEMELKA
Na Křemelce 304
Kurtizány z 25. Avenue + Herdek Filek + Ri-
verside Project 20.00

Tábor
DĚKANSKÝ KOSTEL
Žižkovo nám.
Chór Uralských kozáků
Tradiční chór v mladistvé formaci a s no-
vým programem na cestě po Evropě:
„Vzpomínky na staré Rusko ... hudební ces-
ta v posledním století...“ 20.00
MC ORION
Fr. Křižíka 496
Ultimo Mondo Cannibale + Gutalax + Never
Hope 20.00

RECYKLE MUSIC BAR
Špitálské nám. 509/3
Blanka Šrůmová a skupina Garden Párty

22.00

Třeboň
BERTINY LÁZNĚ
Tylova 171
Madam Mici a Pedro
Posezení s kytarou. 19.00

Vodňany
KINO
Zeyerovy sady 963
Večer s dechovkou
K poslechu i zpěvu zahrají Dechový orches-
tr Temelín, Vodňanská kapela a Šumavan-
ka. O přestávce bude v předsálí ochutnáv-
ka vín. 19.00

Vstali noví bojovníci
Hysterie kolem jmenování pí Babo-
rové krajskou radní pro školství mi
připomíná akce nesmiřitelných bo-
jovníků proti kapitalismu a imperia-
lismu před rokem 1989. Silná slova,
silná prohlášení, např. podíl komu-
nistů na vládě v kraji je skandální
(L. Grubhoffer - rektor Jč univerzi-
ty), stydím se za hejtmana (M. Ško-
da - kurátorDomu umění), je nepří-
pustné obsadit post pí Baborovou
(A. Kryl - projektant, studenti), atd.
Protestujícím nad 50 let bych chtěl
položit otázku – co jste dělali a jak
jste protestovali a bojovali proti ko-
munistům před rokem 1989? Také
jste byli hrdinové a podepisovali pe-
tice proti KSČ? U těch, kteří jsou
mladší, mne napadá otázka – jak by
se asi zachovali, pokud by tady zů-
stal předchozí režim?
Podle zkušenosti, kterou mám

z doby před r. 1989, by většina ne-
dopadla dobře. Mohu tuto úvahu
napsat, protože jsem v 60. letech
odmítl nabízený vstup do KSČ, a to
s plným vědomím následků, které
to tehdy znamenalo. Proto považu-
ji bojovníky proti komunismu
v roce 2012 za poněkud opožděné
hrdiny. Především z důvodu, že
KSČMuž nikdy nemůže získat v ČR
absolutní moc. A to proto, že v de-
mokratických volbách na to nemá
sílu. Trochu historie pro třeboňské
studenty – po 2. světové válce byli
komunisté vládními stranami ve
Francii a Itálii. Přesto tamdemokra-

cie neskončila. Promne je v součas-
né době daleko větším nebezpe-
čímabsolutní ztráta právního vědo-
mímnoha politiků ze stran označo-
vaných za demokratické, politický
klientelismus současné vládní gar-
nitury, neskutečné rozkrádání stát-
níhomajetku a „kmotrovský kapita-
lismus“! To skutečně ohrožuje de-
mokracii a právní stát. A ještě něco
– pí Baborová je odbornice na škol-
ství. Mně vadí víc, že ministra ze-
mědělství dělá textilák, ministra
průmyslu lékař, ministra dopravy
právník. A stačí na to správná stra-
nická knížka. Jak se to liší od stavu
před r. 1989? Takže bojovat proti
nepravostem je třeba, ale nejlépe
v pravý čas a proti skutečnému ne-
bezpečí.
Pavel Vojta
České Budějovice

Mediální hysterie
Mediální hysterie spojená se zvole-
ním paní Baborové mi už připadá
„trochuparanoidní“. A tzv. student-
skému protestu také moc nerozu-
mím. V demokratické společnosti
rozhodují volby. Že někteří lidé pro-
kaučovali povolební vyjednávání
a stali se de facto tvůrci krajské koa-
lice ČSSD a KSČM, je více než zřej-
mé. Já taky volil Jihočechy, a ne
TOP 09. Víte, po 23 letech strašit ná-
vratem komunismu mi přijde už
jako velmi laciný artikl. Já si mys-
lím, že nejméně 99% komunistic-
kých pohlavárů a těch, co ze člen-

ství v této straně měli prospěch, už
tamnení.Možná by stálo za to udě-
lat průzkum, kolik členů pravico-
vých stran má komunistickou mi-
nulost. Ale to není důležité. Co mě
však děsí, je to, že se hodnotí člo-
věk podle politické příslušnosti,
a ne podle toho, jaký ve skutečnos-
ti je. Já paní Baborovou neznám,
ale pokud je to slušná a schopná
žena s velmi dobrýmmorálním kre-
ditem, za kterou stojí výsledky, tak
je mi úplně jedno, ve které straně
je registrovaná. Čas ukáže. Pak si
musím položit otázky: Jak mohou
studenti hodnotit schopnosti ženy
o téměř dvě generace starší, když ji
ani neznají? Je to vůbec morální?
Mají na toto hodnocení z hlediska
životních zkušeností vůbec právo?
Nevím. Když jsem si přečetl článek

o soudním projednávání týkajícího
se řešení dopravního přestupku
jednoho „pána“ z Hluboké a hlav-
ně citované přepisy odposlechů,
tak si říkám, zda by studenti a vlast-
němy všichni neměli spíše zaměřit
naši občanskou pozornost na tyto
věci. Nebo názory, že všichni jsme
si rovni, ale někdo je rovnější a že
se všechno dá koupit, jsou normou
naší společnosti? Za toto určitě v lis-
topadu 1989 studenti nedemon-
strovali.
Vladimír Pešek
Netolice

Proč vstoupila do KSČ?
I mne velice pobouřil povolební
„holport“ s komunisty. Bohužel,
odČSSD s tímto hejtmanemnepře-
kvapil. Věřímmu, že jsou si s touto

stranou názorově blízcí a že bu-
dou spolupracovat k oboustranné
spokojenosti.
Paní V. Baborová je svými obháj-

ci hodnocena jako velmi dobrá uči-
telka. Odvádět dobrou práci ve zvo-
lenémoboru považuji za úplnou sa-
mozřejmost, také za ni pobírala
mzdu. Nevím, proč vstoupila do
KSČ, jestli kvůli svému hlubokému
přesvědčení, nebo hmotným výho-
dám. Tak, či onak, obojí je špatné
a hodně to vypoví o člověku sa-
mém.Možná, jak bylo v jiném člán-
ku uvedeno, nesahám v matemati-
ce ani fyzice paní Baborové ani
pod kolena, ale do zločinecké orga-
nizace jsem nikdy nevstoupila.
A ještě co se týče hypotetické

otázky pana Beneše, zdamě připra-
vila doba špatně, mohu odpovědět,
že ředitele školy nám dělal zámeč-
ník, biologii nás učil cukrář a matka
doma dobrovolně-povinně doučo-
vala jednu soudružku z lidu, aby si
mohla udělat alespoň nějaké mini-
mum (nevím, jak se tomu tenkrát ří-
kalo), když ji strana poslala učit.
Kdyby nás rodiče nedoučovali

doma, tak jsme neuměli za 9 let
školní docházky vůbec nic. A další
kapitola nastala při kádrování na
střední školu, kde nebyly hodnoce-
ny vědomosti, ale kádrový profil.
Podílely se na tomvšichni zaslouži-
lí soudruzi a -žky, a bylo fuk, jaké
jsou odbornice. Také jejich peněž-
ní odměny a jiné prebendy oproti
normálním pracovníkům nebyly
zanedbatelné.
Ještě bych polemizovala s návr-

hem, aby pí Baborová zastávala
jiný post – např. sociální – proč???
Že by za zásluhy???
Marie Moudrá
České Budějovice

Výlov Šindlovského rybníka Lesy a rybníky města České
Budějovice lovily další ze svých rybníků.

5x foto: Miloslav Kusbach (jcechy.rajce.idnes.cz)

Vážení čtenáři, k aktuálnímu tématu o tom, kdo stojí
v čele resortu školství na krajském úřadě, přišla řada
ohlasů. Postupně všechny podepsané otiskneme.
Další můžete posílat na redcb@mfdnes.cz

Divadla
Dnes večer jsou
dvě premiéry

Kina Paranormal Activity 4 promítá biograf v ProtivíněKoncerty Chór kozáků v Táboře

Vítězslava Baborová Studenti se bouří. Nelíbí se jim, že krajskou
radní pro školství je členka KSČM. Foto: Jakub Jirák, MAFRA

ČESKÉ BUDĚJOVICE (pk) V úspěš-
ném tažení pokračuje Dětský pě-
vecký sbor Carmína z Českých Bu-
dějovic. Z mezinárodního festivalu
Canta al Mar ve Španělsku přivezl
dvě stříbrnémedaile. Prestižní oce-
nění získal v kategorii sborový zpěv
do 16 let a v sekci folklor, které se
Carmína zúčastnila vůbec poprvé.
„Soutěžící svůj velký úspěch při-

kládají harmonickým melodiím ji-
hočeských a českých písní, které
jsou podle nich nejkrásnější na ce-
lém světě,“ naznačila sbormistry-
ně Jitka Valentová.
Jihočeši uspěli mezi 80 soubory

z 30 zemí světa. Na soutěži byly
sbory z celé Evropy, Jižní a Severní
Ameriky, Asie a Afriky.
„Náš soubor vystoupil v úplně

novém oblečení a děti v něm repre-
zentovaly naše lidové písně. Děvča-
ta se publiku představila v bílo-čer-
veno-černých barvách,“ přiblížila
Valentová. Na klání se mladí talenti
intenzivně připravovali několik týd-
nů. „Každý den docházeli na hlaso-
vé zkoušky doKoncertní síněOtaka-
ra Jeremiáše,“ dodala Valentová.
Španělským úspěchem naváza-

la Carmína na prvnímísto v belgic-
kém Nerpeeltu v roce 2010 a dvě
loňská stříbrná ocenění v Benát-
kách. V těchto dnech se připravuje
na tradiční vánoční koncert v Kon-
certní síni Otakara Jeremiáše. Na
vystoupení v pátek 14. prosince se
od 18 hodin představí všechna od-
dělení sboru s koledami.
Dětský pěvecký sbor Carmína

vznikl v roce 2006 a působí při ZŠ
aMŠ J. Š. Baara. Dnes ho navštěvu-
je 170 dětí ze základních a střed-
ních škol i několik vysokoškoláků.

Fórum: KSČM v krajské vládě Pěvecký sbor
Carmína uspěl
na soutěži
ve Španělsku

Vaším objektivem Miloslav Kusbach ze Srubce u Českých Budějovic nafotil tradiční podzimní výlov rybníka a snímky uložil na rajce.idnes.cz. Vybrané fotografie pravidelně zveřejňujeme v jihočeské příloze MF DNES


