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V
cele může být lépe než
na svobodě. Alespoň na
českobudějovickém ná-
městí Přemysla Otakara

II. to včera odpoledne platilo. Ve
čtyři hodiny zde začalo další pro-
testní shromáždění proti komunis-
tům ve vedení Jihočeského kraje.
Součástí happeningu v rámci Pa-

lachova týdne byla také provizorně
postavená oprátka, která upozorni-
la na osoby popravené v politic-
kých procesech za vlády komunis-
tů, a zmíněná provizorní cela, kde
si mohli přítomní na chvíli částeč-
ně přiblížit, jaké to je ve vězení. Ně-
kteří jí však využili jako úkryt před
neustávajícím sněžením, a dostalo
se jim tak nečekaného komfortu.
Právě kvůli počasí dorazili jen ti

největší odpůrci komunistů v kraj-
ské vládě, přišly přibližně čtyři de-
sítky lidí. „Na poslední chvílimi vo-
lalo a psalo hodně lidí, že budou
mít zpoždění nebo že nedokážou
přijet vůbec, protože jsou silnice
těžko sjízdné, či dokonce neprů-
jezdné,“ omlouval další účastníky
Šimon Heller, jeden z iniciátorů
protestů. Upozornil, že od posled-
ní schůzky v prosinci mezi sebou
vedení kraje a protestující přestali
komunikovat.
I přes nepřízeň počasí se pak po-

dařilo přijet až z dalekého Zlína pís-
ničkáři Ziggy Horváthovi, který ak-
tivně vystupuje proti návratu ko-
munistů kmoci, a podle toho znějí
také jehoprotestsongy. A ze Strako-

nic dorazil také výtvarník Jiří Máš-
ka, který na protest drží dnes už
18. den hladovku.
„Přijel jsem rychlíkem úplně

bez problémů. Za 17 dní mám
dole osm kilo, ale jak vidíte, jsem
urostlý, tak mám co shazovat. Stá-
le mám ještě 102 kilo,“ řekl Máška.
S hladovkou se v žádném případě
nechystá skončit. Fyzicky se cítí
velmi dobře, dokonce prý lépe než

dříve. Pije hodně džusů, čaje
a vody a přiznal se, že si dal před
včerejší akcí dvě deci červeného
vína. Při svém vystoupení neváhal
citovat Sokrata, čímž upozornil na
to, jak snadno se v demokracii mo-
hou dostat tyrani k moci.
„Jestli si dnes komunisté hrají

na demokratické komunisty, tak je
to hloupost. To je, jako když někdo
řekne demokratické Rusko. Vychá-
zejí stále ze stejných zásad – zmar-
xismu, někteří pak dokonce lkají
nad hrobem Gottwalda. Takové
lidi nemůžeme v krajských radách
trpět,“ upozornil Ziggy Horváth.
K protestujícím studentům

a dalším sympatizantům se už při-
dala také Konfederace politických
vězňů. Na akci včera vystoupila
její českobudějovická členka Jaro-
slava Hajná. „Vyslovujeme obdiv
a plně uznáváme snahy studentů.
Je to impulz, žemladá generace je
také velkou nadějí,“ vyzdvihlaHaj-
ná.
Už příští týden, v sobotu 26. led-

na, se bude v Budějovicích konat
další demonstrace. Koalicí ČSSD
a KSČM v Jihočeském kraji to však
zatím neotřásá a vedení regionu
změny na nátlak části veřejnosti
odmítá. Petici proti tomu, aby škol-
ství v kraji vedl zástupce KSČM,
v tomto případě radní Vítězslava
Baborová, už podepsalo přes 12 ti-
síc lidí. Naopak pod petici na pod-
poru radní se podepsalo přes šest
tisíc lidí. Lukáš Marek

Zápisník
Čerstvý sníh
rozdělil lidi
v Budějovicích

Proti komunistům ve vedení Jihočeského kraje drží už 18. den hladovku
strakonický výtvarník Jiří Máška. Pije džusy a čaje a zhubnul o osm kilo. Na včerejší
shromáždění, na které přišlo kvůli chumelenici jen 40 lidí, dorazil vlakem.

Dnes na jihu Čech
KONCERTY Folková kapela
Bonsai č. 3 vystoupí od 20 ho-
din v sále budějovické hudební
školy Yamaha. Bude to posled-
ní koncert v současné sestavě.
Muzikanti slibují průřez celou
historií skupiny. Do budějovic-
kého klubu Highway 61 zve od
20 hodin skupina Krausberry.
Čeští Rolling Stones v čele se
zpěvákem Martinem Krausem
odehrají písně ze všech desek.
Táborské Divadlo Oskara Ne-
dbala zase od 19 hodin rozezní
Music Stars Band. Formace je
složená ze začínajících muzi-
kantů ze Základní umělecké
školy v Sezimově Ústí.

VÝSTAVA Galerie Malšice na
Táborsku přichystala od 17 ho-
din vernisáž výstavy Františka
Peterky. Na expozici s názvem
Zase něco nového návštěvníci
uvidí díla z pozůstalosti, která
nebyla nikdy vystavena. Součás-
tí je i odhalení busty toho uzná-
vaného jihočeského výtvarníka,
který zemřel před pěti lety.

DIVADLA Jihočeské divadlo uve-
de od 19 hodin komedii Muž
sedmi sester místo plánované-
ho představení Saturnin. Vstu-
penky zakoupené na předchozí
hru zůstávají v platnosti. Hudeb-
ní retrokomedie ze třicátých let
z prostředí trampingu čeká od
19.30 hodin návštěvníky písec-
kéhoDivadla Fráni Šrámka. Hra
nazvaná Zločin v posázavském
Pacifiku je dílem autorské dvoji-
ce OndřejHavelka aMartin Vač-
kář. (pk)

JIŽNÍ ČECHY (khr) Na prašanu si vče-
ra zalyžoval prezident Václav Klaus,
který vyrazil do areálu Monínec na
Táborsku. Místní svah zítra v noci
obsadí borci, kteří se zúčastní první-
ho skimaratonu. Lyžaři a snowboar-
disté budou soutěžit o to, kdo víc-
krát sjede 1 200metrů dlouhou sjez-
dovku. Start je dnes v 19 hodin, cíl zí-
tra v sedm hodin ráno.
Ostatní lyžaři se musí připravit

na omezení provozní doby. Dnes
se jezdí jen do 14.30 hodin a večer-
ní lyžování je zrušeno. Zítra se la-
novka rozjede v 9.30 hodin.
Závodníky na Monínci i lyžaře,

kteří vyrazí na sjezdovky, čekají
skvělé podmínky. Jižní Čechy zasy-
paly přívaly sněhu, takže na pod-
kladu z technického sněhu leží čer-
stvý prašan. Na Šumavě se chystají

připravit stopy pro běžkaře. Ti
měli v posledních týdnech smůlu,
přírodního sněhu bylo tak málo,
že rolby trasy neupravovaly.
„Vytrvale sněží, za den napadlo

15 centimetrů. Podmínky jsou vý-
borné,“ hlásil ze Zadova vedoucí
provozu Petr Vondraš. V areálu jez-
dí lanovka na Kobyle, vlek UHorej-
šů. Lyžuje se i na Nových Hutích.
Až 70 centimetrů sněhu mají ve

Skiareálu Lipno. Včera tam otevřeli
i sjezdovku Střecha. „I když na-
padlo kolem 15 centimetrů sněhu,
nadále zasněžujeme. Připravuje-
me si sníh pro stavbu skicrossové
dráhy a snowparku,“ sdělil mluvčí
střediska Jiří Falout a dodal, že po-
kud bude i nadále sněžit, tak se běž-
kařimožná dočkají protažení červe-
ného desetikilometrového okruhu.

Všechny sjezdovky jsou otevře-
né i na rakouském Hochfichtu,
kde na víkend připravili akci pro
rodiny s dětmi. Když si oba rodiče
koupí skipas, mají všechny jejich
děti do 19 let celodenní perma-
nentku pouze za dvě eura.
Podobnou nabídku mají na

Sternsteinu. Celá rodina (dva do-
spělí a maximálně tři děti do
15 let) zaplatí o víkendu dohroma-
dy jen 35 eur za celodenní skipas.
Zalyžovat si můžete i na men-

ších sjezdovkách – v Kubově Huti,
Horní Vltavici, Kvildě, Českých Žle-
bech, Nové Bystřici, Horní Radou-
ni, Kozí pláni na Kaplicku.
V rakouském a německém pří-

hraničí mají otevřeno v Mitterdor-
fu, Karlstiftu, Sandlu či Harmans-
chlagu.

České Budějovice
Už od rána jste mohli
v ulicích krajského města
vidět jeho obyvatele, jak
odhrnují sníh. Po pár
hodinách si „šichtu“ museli
zopakovat. Včera
v Českých Budějovicích
sněžilo celý den.
Foto: Slavomír Kubeš, MAFRA

O byvatelé Českých Bu-
dějovic se včera rozdě-
lili na dvě nesmiřitel-

né poloviny. Tentokrát to ne-
byl souboj pohlaví, ani politic-
kých názorů. Tentokrát šlo
o sníh. Polovina vykřikovala:
Hurá! Ostatní kleli: Sakra!
Patřím ke druhé skupině.
Nebavilo mě se ráno brodit

městem v (ještě nízkých) závě-
jích sněhu. Litoval jsem řidiče,
kteří museli vyrazit autem
a poté se nemohli dostat zpát-
ky domů. Stejně tak mi bylo
líto školáků, kteří strávili desít-
ky minut čekáním na zastáv-
kách, kde marně vyhlíželi auto-
busy. Naše českobudějovická
redakce sídlí vedle záchranné
služby, a tak mi neuniklo, jak
snad každých pět minut vyjíž-
děly sanitky k nehodám.
Avšak dokážu pochopit prv-

ní skupinu z úvodu, která má
ze sněhu radost a těší se, jak
o víkendu vyrazí na svahy.
Do jaké skupiny patříte vy?
Pište namoji e-mailovou ad-

resu jiri.kratochvil@mfdnes.cz.

VÝZVA

Pošlete nám fotografie
Vyfotografovali jste tento týden
nástup zimy na jihu Čech? Pošlete
nám své snímky, jak vypadala
situace u vás. Zasílejte je e-mailem
na redcb@mfdnes.cz. Vybrané
fotografie otiskneme v jihočeské
příloze MF DNES.

Jiří
Kratochvíl
vedoucí jihočeské
redakce MF DNES

» „Jestli si dnes
komunisté hrají
na demokratické
komunisty, tak
je to hloupost.“

Ziggy Horváth, písničkář

Protest zasypaný sněhem Oprátka a cela postavené na hlavním
českobudějovickém náměstí měly upozornit na osoby popravené
v politických procesech za vlády komunistů. 2x foto: Slavomír Kubeš, MAFRA

Na sjezdovce Prezident Václav Klaus jezdí na Monínec pravidelně. Včera
ho přivítalo sněžení a čerstvý prašan. Foto: František Vlček, MAFRA

Zasněžený kraj ve fotografiích Jižní Čechy včera trpěly pod přívaly sněhu. Napadlo až 30 centimetrů. Se sněhovou nadílkou bojovali chodci i řidiči po celém kraji.

Demonstranti
se před sněhem
ukrývali do cely

Netradiční rekvizita
Organizátoři akce si pro včerejší
akci připravili provizorní celu.

Šumava
V Kvildě jsou na přívaly
sněhu zvyklí. V šumavské
obci sníh v posledních
týdnech spíš postrádali.
Foto: Dana Zývalová

Prezident Klaus si na Monínci
zalyžoval na čerstvém prašanu

Nažidla
Kamiony měly problémy

dostat se na hraniční
přechod Dolní Dvořiště.
Foto: Slavomír Kubeš, MAFRA


