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České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800
Králova řeč 17.30
Vyměřený čas 20.00

MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998
Alois Nebel 16.30
Vyměřený čas 18.30, 20.40
Johnny English se vrací (digital) 17.10
Tři mušketýři (digital) 14.50
Ocelová pěst (digital) 21.30
Bastardi 2 (digital) 19.20
Dům 19.10
Nákaza 21.20
Moje krásná učitelka 17.00
Muži v naději 18.40, 21.10
Tintinova dobrodružství 16.20
Spy Kids 4: Stroj času 3D14.30, 16.30, 18.40
Ocelová pěst (digital) 20.45
Dluh (digital) 15.00
Perfect Days: I ženy mají své dny (digital)

14.20, 16.40, 17.30, 19.00, 20.00, 21.20
Paranormal Activity 3 (digital) 20.15
Tintinova dobrodružství 3D 15.45, 18.00

Český Krumlov
KINO J & K
Špičák 134, tel. 380 711 892
Super 8 19.00

Kaplice
KINO
Linecká ul.
Super 8 20.00

Písek

KINO PORTYČ
Čechova 406, tel. 382 271 277
Johnny English se vrací 17.30
Věčný návrat 20.00

Sezimovo Ústí
KINO SPEKTRUM
náměstí T. Bati 701, tel. 381 275 805
Kovbojové a vetřelci 19.30

Strakonice
KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867
Perfect Days - I ženy mají své dny

17.30, 20.00

Tábor
KINO SVĚT
nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200
Rio 17.30
Jana Eyrová 20.00

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Perfect Days - I ženy mají své dny 17.00
Muži v naději 20.00

Týn nad Vltavou
3D KINO SOKOLOVNA
Tyršova ul.
Perfect Days - I ženy mají své dny 19.30

Vimperk
KINO ŠUMAVA
Johnova 226, tel. 388 413 800
Čtyři lvi 20.00

České Budějovice
KONZERVATOŘ
Kanovnická ul.
Koncert posluchačů 18.00
KLUB HORKÁ VANA
Česká ul.
Dva - koncert 19.30

Jindřichův Hradec
KAPLE SV. MAŘÍ MAGDALENY
Bohemia trio - koncert 19.00

Tábor
DIVADLO OSKARA NEDBALA, malý sál
Divadelní 218
Fleret - koncert 19.00

České Budějovice
JIHOČESKÉ DIVADLO
Dr. Stejskala 19, tel. 386 356 925
Rok na vsi 19.00

Vodňany
KINO
Zeyerovy sady 963, tel. 383 382 626
Hvězdné naděje v Chechtákově 19.30

STRAKONICE Strakonice se zbavily
jedné ze svých ostud. Chátrající bý-
valý průmyslový areál ve středu
města zvaný Ostrov se proměnil v
moderní relaxační a sportovní cen-
trum. Čtvrť koupila v roce 2003
společnost Moira, která zde vyrábí
světoznámé funkční prádlo pro
sport. Dnes jsou už některé budo-
vy kompletně zrekonstruované,
všechny zbylé mají přeložené stře-
chy a oprava je čeká. Firma investo-
vala do modernizace desítky milio-
nů korun.

Ostrov mezi Velkým a Palackého
náměstím měl být v minulosti pod-
lé plánů strakonické radnice stře-
dem města. A v to se teď také pro-
měňuje. „Do budov zatékalo, byly
v kritickém stavu. Dnes jsou opra-
vené všechny střechy a první domy
už jsou zrekonstruované i komplet-
ně,“ říká ředitelka relaxačního cent-
ra Ostrov Marcela Vlčková.

Na první pohled upoutá oprave-
ný dům na okraji celého areálu, ze
kterého se stalo relaxační cent-
rum. Ten je opravený v duchu prů-
myslového areálu, aby byl zacho-
ván ráz celé lokality, ale uvnitř na-
bízí moderní zázemí.

V přízemí je nekuřácká kavárna
nabízející i rychlá jídla, v patře pak
recepce pro celý dům, kadeřnictví,
dva kosmetické salony, dva cvičeb-
ní sály, manikúra, solárium, klima-
tizované fitness-centrum, wellness-
centrum s masážemi, vířivkou, su-

chou a parní saunou nebo velký ta-
neční sál, ve kterém teď od listopa-
du bude známý tanečník a choreo-
graf Ladislav Beran vyučovat nepá-
rový tanec a pohybovou průpravu

pro zájemce od 15 do 50 let věku.
„Chtěli jsme, aby v areálu vznik-

lo něco, co ve Strakonicích chybí.
Mohli jsme udělat obchodní cent-
rum a kanceláře, ale přišlo nám, že
by to byla škoda. Proto jsme vsadi-
li na to, že to bude dům se služba-
mi, ne pro VIP lidi, ale pro všech-
ny, kteří tam budou moci strávit
třeba příjemné dopoledne a relaxo-
vat,“ dodává Marcela Vlčková a plá-
nuje, že v sálech se budou konat i
různé kulturní programy.

Podle obyvatel Strakonic podob-
né centrum ve městě chybělo.
„Jestliže to nebude příliš drahé,
tak tam určitě lidé chodit budou.
Mně se hlavně líbí, že tuto část
města, která dlouhé roky chátrala,
dává někdo do pořádku,“ řekla
obyvatelka města Jana Žáková.

Václav Janouš

Lidé od nás
Máme kruhový
objezd, který
je úplně k ničemu

Bývalou průmyslovou zónu v centru města koupila společnost Moira, která
zde vyrábí funkční prádlo. Největší z budov nechala přestavět na centrum,
kde je posilovna, kavárna, kadeřnictví, wellness s masážemi a taneční sály.

Na začátek této práce bych chtěl
říci, že přírodu mám velice rád. Již
od útlého věku jsem byl vychová-
ván úctě k ní i ke všem živým orga-
nizmům. Vždycky jsem měl ra-
dost, když jsem byl venku, napří-
klad někde v lese nebo u rybníka. I
dnes jsem rád, když najdu chvilku
času a mám možnost vyrazit do
lesa na houby. Dokonce i při zabí-
jení otravné vosy nebo mouchy ne-
mám úplně čisté svědomí.

I přes tento můj kladný vztah k

přírodě si myslím, že někteří lidé
to s její ochranou přehání. Tito
ekologičtí aktivisté veřejně vystu-
pují například proti stavbě nových
dálnic nebo proti kácení stromů
na Šumavě, které jsou napadeny
kůrovcem. Často si až říkám, že
tyto jejich kroky absolutně nedáva-
jí smysl, že si až protiřečí s jejich
hlavní myšlenkou - s ochranou pří-
rody.

Rozumím tomu, že když se na
Šumavě budou kácet napadené

stromy, tak se od techniky možná
trochu poničí les. Také chápu to,
že aktivisté chtějí tento národní
park ponechat v rukou přírody bez
jediného zásahu člověka. Myslím
si ale, že je stále lepší část stromů
vykácet, než je nechat padnout a
shnít. Takhle se alespoň může ně-
jaké dřevo využít. Nehledě na to,
že přirozená obnova stromů trvá
několik desítek let, po které by
byla Šumava bez lesů. A je zde také
možnost, že by se stromy ani ne-

mohly obnovovat, protože by je ků-
rovec ihned znovu sežral.

V dnešní době jezdí mnoho aut.
Už tomu tak prostě je a nedá se
tomu nijak zabránit. Nerozumím
tomu, proč aktivisté protestují pro-
ti výstavbě dálnic. Myslím si, že je
lepší jedna široká dálnice, po které
jedou auta plynule, než malé okres-
ní silnice, na kterých se často mo-
hou tvořit kolony, kde musí auta
často brzdit a znovu se rozjíždět,
čímž vypouštějí mnohem více vý-

fukových plynů. Ač to zní divně,
dálnice jsou podle mě podstatně
ekologičtější, nehledě na to, že do-
prava po nich je mnohem rychlejší
a efektnější.

Ochránce nechci jen odsuzovat,
určitě dělají pro přírodu i mnoho
prospěšných věcí. Pouze si mys-
lím, že některé jejich aktivity, na-
příklad přivazování se ke stro-
mům, opravdu smysl nedávají.

Jakub Jan
Gymnázium, SOŠE a SOU, Kaplice

P oté, co strakoničtí úředníci
zahájili válku proti občanům
města, tak vážně uvažuji, že

se ze Strakonic přestěhuji třeba do
Prahy, kde pracuji. Po rekonstrukci
Velkého náměstí a vzniklé kruhové
křižovatce ve tvaru banánu mi zů-
stává rozum stát nad tím, že na ná-
městí lze vjet několika směry a vyjet
jen jedním. Proto se tvoří na výjez-
du dlouhé kolony, auta tam stojí
mnohem déle, než je potřeba, pro-
dukují kysličník uhličitý a další vý-
pary. Nechápu, co je účelem, že je
část města průjezdná jen jedním
směrem, a nechápu, proč tedy vzni-
kala kruhová křižovatka, když se na
ní lze jen otočit a jet zpět. Jsem ne-
spokojen s tím, jak rekonstrukce do-
padla, jsou to podle mě vyhozené
peníze za kruhovou křižovatku, kte-
rá nemá žádný smysl.

Alpy z Třístoličníku Východ slunce při inverzi na hoře
Třístoličník nafotil čtenář iDNES.cz Milan Maxa. Vrchol leží na
česko-německé hranici na Šumavě a tyčí se do výšky 1 311 m n.
m. Jsou z něj vidět i vrcholky Alp. Na snímku vpravo se krásně
rýsuje Dachstein. 4x Foto: Milan Maxa

Krátce ze Strakonicka
VOLYNĚ

Kurátor povypráví
o galerii ve smuteční síni
Galerie Na Shledanou budí pozor-
nost nejen u milovníků výtvarného
umění. Je totiž umístěná v nedokon-
čené smuteční síni hřbitova na vr-
chu Malšička ve Volyni. O smyslu
galerie bude dnes vyprávět její kurá-
tor Jan Freiberg. Beseda začne v 18
hodin ve volyňském muzeu. Jeho
pracovníci zároveň žádají pamětní-
ky, kteří se podíleli na jejím vzniku,
aby se podělili o vzpomínky a zapůj-
čili archivní materiály pro drobnou
publikaci o smuteční síni. (khr)

ČÍČENICE

Z kolejiště ukradl
trafo pro ohřev výhybky
Škodu za 35 tisíc korun způsobil zlo-
děj, který ukradl v Číčenicích z vol-
ně přístupného kolejiště měděné
trafo pro ohřev výhybky. Provoz na
trati neohrozil. (kal)

Kina Vyměřený čas v Kotvě

Koncerty
Fleret zahraje
v táborském divadle

FAKTA

Relaxační centrum
Ostrov ve Strakonicích
Fitness
časově neomezený vstup za 70 Kč
Wellness
lymfodrenáž dolních končetin 400
Kč, masáž zad a šíje 210 Kč
Tanec s Ladislavem Beranem
ukázková hodina 8. a 9. listopadu
od 17 do 19 a nebo od 19 do 21 ho-
din zdarma, pak 100 Kč na hodinu
Kompletní nabídku centra najdete
na www.relaxnaostrove.cz

Vladimír
Pavelka
náměstek ministra
zdravotnictví

Divadla
Rok na vsi – novinka
v Budějovicích

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi
Václavu Janoušovi
(vaclav.janous@mfdnes.cz),
tel.: 602 618 965.
» Inzertní poradce pro Strakonicko
je František Klíma
(frantisek.klima@mafra.cz),
tel.: 602 658 917

Pondělí: Tábor, Soběslav,
Bechyně, Veselí n. L., S. Ústí

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

Sobota: Český Krumlov,
Prachatice a ŠumavaZprávy z měst

Strakonický Ostrov
nově nabízí zábavu,
kulturu i relaxaci

Dálnice je lepší než okreska, aktivisté je nechtějí
» Studenti píší a čtou noviny Téma: Vývoj a příroda. Jakub Jan z kaplického gymnázia popisuje, jak se dívá na ochránce přírody a spory kolem nich

Vaším objektivem Milan Maxa své snímky uložil do rubriky Očima čtenářů na budejovice.idnes.cz

Proměna Ostrova
Společnost Moira
přestavěla největší
z budov v areálu Ostrov
na kulturní a společenské
centrum. Je zde posilovna
kadeřnictví, masáže,
suchá i parní sauna.
Tanečník Ladislav Beran
zde bude vyučovat
nepárový tanec.
3x Foto: L. Němec, MF DNES


