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České Budějovice
DK SLAVIE
Jirsíkova 2
The Sinners + The Sharpers + The Fellows

20.00

DK SLAVIE - CAFÉ KLUB SLAVIE
Jirsíkova 2
Zrní + Fousy Mojo 21.00

HIGHWAY CLUB 61
Jirsíkova 243/2
Juraj Schweigert & The Groove Time

21.00

KABARET U VÁŇŮ
Pabláskova 266/6
Bluegrassový večer s kapelou The Giant
Mountain Band 19.36

MIGHTY BAR VELBLOUD

U Tří lvů 4
Dead End Festival
Vystoupí: Bonsai Kitten, Crushing Caspars,
Bitch & Chips, Thunderbirds, The Rivers. DJ
afterparty 17.00

Jindřichův Hradec
GYMNÁZIUM V. NOVÁKA
Husova 333/II
Zpívání na schodech
Účinkují: Jen tak tak, Šantré 19.30

Písek
DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA - KAVÁRNA
Tylova 69
Slávek Janoušek a Luboš Vondrák

20.00

DIVADLO POD ČAROU

Tyršova 28
Plexis + Žlutý fijalky + Apple Juice 20.30

PÍ LOCAL CLUB
Velké náměstí 114/3
Tea Jay Ivo 21.30

Prachatice
GALERIE DOLNÍ BRÁNA
Dolní brána 25
Ivan Boreš a Lukáš Sommer 19.00

Strakonice
HRAD STRAKONICE - RYTÍŘSKÝ SÁL
Pod Hradem
Nezmaři
Vánoční koncert 18.00

MUSIC BAR KŘEMELKA

Na Křemelce 304
Narozeninová party
Zahrají: Na hovno, Krvavý koleno, Pathero-
ye Roye, Spínací špendlík 20.00

Tábor
RECYKLE MUSIC BAR
Špitálské nám. 509/3
Ivan Hlas Trio 22.00

Vodňany
KINO
Zeyerovy sady 963
Yamaha in Concert
Show hudební školy Yamaha z Českých Bu-
dějovic, která kombinuje skvělá hudební vy-
stoupení s multimediální světelnou a video-
projekční složkou. 10.30, 9.00

České Budějovice
CINESTAR ČESKÉ BUDĚJOVICE
Milady Horákové 1498, tel. 385 799 999
7 dní hříchů 19.10
Argo 16.30, 19.00, 21.30
Atlas mraků 14.00, 17.20, 20.40
Hotel Transylvánie 15.15
Kozí příběh se sýrem 14.20
Legendární parta 14.50, 17.00
Legendární parta 3D 14.00, 16.10, 18.15
Na divoké vlně 21.20
Návrat do Silent Hill 3D 20.20
Raubíř Ralf 14.00
Rebelka 14.15
Sedm psychopatů 16.10, 18.30, 20.50
Skyfall 17.15, 20.15
Svatba mezi citróny 16.10, 21.10
Twilight sága: Rozbřesk - 2. část

15.00, 17.30, 18.40, 20.00

KINO KOTVA
Lidická tř. 1291/235, tel. 386 355 800
Atlas mraků 17.00, 20.00

Český Krumlov
KINO J & K
Špičák 134, tel. 380 711 892
Legendární parta 3D 17.00
Sedm psychopatů 19.00

Jindřichův Hradec
KINO STŘELNICE
Masarykovo nám. 107, tel. 384 351 219
Sedm psychopatů 17.30, 20.00

Lhenice

KINO
Školní 358, tel. 388 321 297
Sněhurka a lovec 20.00

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

Písek
KINO PORTYČ
Čechova 406, tel. 382 271 277
Obchodníci 17.30
Atlas mraků 20.00

Prachatice
KINO NÁRODKA
Národní 1018, tel. 732 356 824
Kozí příběh se sýrem 3D 18.00

Protivín
KINO
Mírová 299, tel. 382 251 996
Kletba z temnot 21.00

Soběslav
KINO
Nerudova 424/2, tel. 381 214 956
Legendární parta 3D 17.00
Atlas mraků 20.00

Strakonice
KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867

Legendární parta 3D 17.30
Obchodníci 20.00

Strunkovice nad Blanicí
KINO
Strunkovice nad Blanicí 216, tel. 388 327 109
Ve stínu 19.00

Suchdol nad Lužnicí
KINO
Jiráskova 422, tel. 384 781 676
Asterix a Obelix ve službách jejího veličen-
stva 3D 17.00

Ševětín
KINO DVOŘÁK
náměstí Šimona Lomnického 1, tel. 387 997
493
Expendables: Postradatelní 2 20.00

Tábor
KINO SVĚT
nám. F. Křižíka 1291, tel. 381 252 200
Legendární parta 3D 17.30
Ministr 20.00

Trhové Sviny
KINO
Sídliště 710, tel. 386 322 930
Praho, má lásko 19.30

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Ve stínu 17.00
Vrásky z lásky 20.00

České Budějovice
DK METROPOL - DIVADELNÍ SÁL
Senovážné nám. 248/2, tel. 386 106 150
Bez gravitace
Tři choreografické osobnosti - Rui Horta,
Petr Zuska a Attila Egerházi - vytvořili celo-
večerní mozaiku svých děl jako oslavu sou-
časného tance. 19.00
JIHOČESKÉ DIVADLO
Dr. Stejskala 424/19, tel. 386 356 925
Kivá cadla
Česká premiéra zběsilé komedie od autora
vyznamenaného Pulitzerovou cenou. 19.00
MALÉ DIVADLO
Hradební 18, tel. 386 356 760
LiStOVáNí - Jsme s Vámi, buďte s Námi
V listopadu 2012 projekt LiStOVáNí oslaví
své první velké kulaté narozeniny. Za 10 let
své existence vdechl v kavarnách, knihov-
nách, divadlech, ale i školních jídelnách a tě-
locvičnách život celkem 75 knihám. A právě
v LiStOpadu se to oslaví komponovaným zá-
bavným večerem, který Vás provede zákuli-
sím projektu Lukáše Hejlíka a dalších jeho
tvůrců. Dozvíte se, co se do LiStOVáNí ne-
vešlo, jak podobně znějí konce jeho růz-
ných představení. 19.30

Český Krumlov
MĚSTSKÉ DIVADLO
Horní Brána 2, tel. 380 711 775
Příběhy Petra Voka aneb Movie star 16. sto-
letí žije 19.30

Krásky v Géčku
V českobudějovickém nákupním

centru Géčko se představily
dívky, které soutěžily o postup
do semifinále České Miss 2013.

Foto: Miloslav Kusbach
(jcechy.rajce.idnes.cz)

Koncerty Plexis, Žlutý fijalky a Apple Juice vystoupí v Písku

Kina Vrásky z lásky promítají v TřeboniDivadla
Příběhy Petra Voka
uvidíte v Krumlově

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

Proč se lidé dřív
nepodepisovali?
»Ad: KSČM v krajské vládě
Milý pane Vojto, patřímmezi zmí-
něné „nadpadesátníky“, kteří ne-
souhlasí s obsazením resortu škol-
ství kovanou komunistkou a kte-
rým jste ve Fóru MF DNES veřejně
položil otázku Co jste dělali a jak
jste protestovali proti komunis-
tům před rokem 1989? Také jste
byli hrdinové a podepisovali peti-
ce proti KSČ?
Tak vám tedy odpovídám: Jako
pravnučka sedláků, kterým komu-
nisté veškerý, těžkou dřinou naby-
tý majetek ukradli, a jako dcera
„politicky nespolehlivého“ otce –
kdysi tzv. Černého barona jsem za
komunistů samozřejmě platila za
nežádoucí. Přesto mám pro své
vrstevníky, kteří se pod petice pro-
ti KSČ tenkrát nepodepisovali, po-
chopení. Za každý takový podpis,
jak jistě dobře víte, by totiž komu-
nisté zlikvidovali nejen je, ale hlav-
ně jejich rodiny a přátele. A víte,
proč se ti samí lidé dneska pod pe-
tice podepisují? Proč si teď, a ne
tenkrát, dovolují ten přepych svo-
bodného vyjádření? Proč už se ne-
musejí ohlížet na osudy svých blíz-
kých? Právě proto, že komunisté
nad námi někdejší moc nemají.
Zatím. Stejně jako zmínění signa-
táři váš názor, že „KSČM už nikdy
nemůže získat v ČR absolutní
moc“, nesdílím. Naopak. Tyhle ná-
zory už slýchali moji rodiče a pra-
rodiče předtím, než se komunisté
k moci nenápadně, stejně plíživě
jako dneska, dostali. Co není,
může lehce být, takže, prosím, ne-
napadejte signatáře. Ani starší,
ani mladé. Ti mladí sice komunis-
mus nezažili, ale to nikomu (a už
vůbec ne paní Baborové stojící
v čele resortu mladých) nedává
právo jim upírat jejich nesouhlas
s komunisty. Starší generaci (do
které patří i paní Baborová) také

není odepíráno právo nesouhlasit
s fašismem a Hitlerem, přestože
válku nezažili. Pan Vojta by měl
jako nekomunista naopak ocenit,
že se dnes může pod tuto a podob-
né petice kdokoliv beztrestně po-
depsat. Na rozdíl od něj si totiž
myslím, že každý takový podpis
má, bohužel, ještě dneska, kdy se
komunisté snaží urvat zpět své po-
zice, cenu zlata.
Irena Vlková
České Budějovice

Komunisté nemohou
být slušní
Vážený pane hejtmane, obracím
se na vás s prosbou. Nemohl byste
vy a sociální demokracie přehod-
notit povolební koalici s KSČM? Za
poslední 2 roky jsem byl přítomen
při několika jednání s vámi a paní
Stráskou. Musím říci, že jsem na-
byl přesvědčení, že jste oba slušní,
vstřícní, komunikativní lidé, kteří
jsou velice orientováni v problé-
mech, které jsme tenkrát řešili. Pro-
to, i když jsem tzv. pravicový volič,
jsem vás podpořil v krajských vol-
bách. Vím, že povolební jednání
byla enormně složitá, nicméně, ny-
nější koalice s KSČM je pro mne
šok. Namítnete, že je to výsledek
voleb a že mezi komunisty mohou
být také slušní lidé, kteří nejsou
„upatlaní“ komunistickouminulos-
tí. Komunistická ideologie a histo-
rie ale není slušná!!! Slušní lidé mo-
hou vstoupit do jiných demokratic-
kých politických stran, a ne do
této, která má za sebou jen mrtvo-
ly a lidské tragédie. Nedovedu si
představit, že v Německu 20 let po
2. světové válce by mohla spolu-
vládnout NSDAP. Prosím vás pro-
to ještě jednou: využijte všech mož-
ností a vytvořte jinou povolební ko-
alici. V opačném případě bych již
nikdy nemohl dát hlas sociální de-
mokracii v žádných dalších vol-
bách.
Jan Vorel
člen zastupitelstva města Český Krumlov,
zvolen za Nezávislé a Zelené

V Rakousku by jim to
neprošlo. A u nás?
»Ad: Obchodní zóna u Dasného
Se záměrem postavit mezi Das-
ným a Vrbenskými rybníky mega-
lomanské obchodní centrum zá-
sadně nesouhlasím, rád se připo-
jím k jakékoli akci proti tomuto
plánu. Kdyby pan Stöttinger a fir-
ma Aracena chtěla realizovat tako-
vý záměr v obdobných přírodních
podmínkách ve svém rodném Ra-
kousku, neměl by proti vlastním
ochráncům přírody ani nejmenší
šanci na úspěch. Pohrdlivý tón
pana Stöttingera, že „několik dru-
hů ptáků si jistě najde potravu
o několik metrů dál“, svědčí
o jeho velkopanském pohledu na
přírodní podmínky a potřebu je-
jich ochrany v našem kraji. Sou-
hlas se záměrem firmy Aracena
odpovídá jenommyšlení „mod-
rých ptáků“ z hlubocké radnice.
Doufám, že správní orgány Čes-
kých Budějovic a Jihočeského kra-
je budou mít dostatek sil a odvahy
takovéto devastaci našeho kraje
zabránit. Argumentů proti stavbě
je možno uvést opravdu nemálo,
nechám ale analýzu odborníkům.
Snad jen malou poznámku: ob-
chodních ploch je v Budějovicích
víc než dost, naopak velká obchod-
ní centra na předměstích mají za
následek vylidnění historického
centra města a rozhodně není žá-
doucí v této tendenci pokračovat.
A pokud snad někdo má potřebu
jet občas nakupovat do Lince
nebo do Prahy, nevidím ani jediný
důvod, proč tomu bránit. Naopak,
někdy je užitečné i příjemné po-
znat cizí končiny.
Jiří Pokorný

Tato stavba
se nesmí uskutečnit
Domnívám se, že záměr obchodní-
ho centra u Dasného je nešťastný
z hlediska pohody místních lidí i
ochrany přírody. Tato stavba se
nesmí uskutečnit. Obchodní zóna

by se nacházela vedle Vrbenských
rybníků, které jsou velmi cennou
přírodní lokalitou.
Růžena Šandová
Kaplice

Na náměstí je ruch,
je na co se dívat
»Ad: Auta na budějovickém náměstí
Náměstí bez aut už tu jednou
bylo. A jak to dopadlo? Nebyl tam
nikdo! Střed stotisícového města
byl po odchodu úředníků vylid-
něn. Nebylo tammoc restaurací
ani předzahrádek, protože nebyli
zákazníci. Po opětném zaplnění
náměstí auty je tam ruch, je na co
se dívat. Je to místo setkávání,
a také proto jsou tam restaurace
a předzahrádky. Mají zákazníky.
Bohužel, hodně lidí jezdí auty a ta
musí někde zaparkovat, to je stin-
ná stránka. Ale kvůli tomu bych
nezkoušel zavřít náměstí jako par-
koviště a proměnit ho opět
v prázdné místo.
Jaroslav Šrom

Když zrušit parkování
na náměstí, tak všem
Parkovat, neparkovat, parkovat
a teď zase neparkovat. To vše jsme
tu již měli. Osvícený Přemysl Ota-
kar II. nám před staletími navrhl ta-
kové náměstí, na které se toho ve-
jde moc. Dnešní doba je ovládnu-
tá automobily, to už nám nikdo ne-
odpáře. Parkovacích míst je žalost-
ně málo. Cena za MHD také žádná
lidumilná. O záchytných parkoviš-
tích a navazující MHD si můžeme
v Budějovicích nechat jen zdát.
Parkoviště v centru jsou beznaděj-
ně obsazená i večer. Parkovací mís-
ta má vyhrazená jen novodobá
šlechta, jak na náměstí, tak u okres-
ního úřadu i Gerbery. Pokud dojde
ke zrušení parkování, tak ať je to
pro všechny bez rozdílu. Vždyť
všichni úředníci chodí na radnici
také jen do práce jako každý druhý
a bohatí mají také nohy.
Marta Zikmundová

Fórum čtenářů: Baborová,
obchodní zóna u Dasného

Vaším objektivem Posílejte své fotografie na server rajce.idnes.cz


