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JIŽNÍ ČECHY Obleva znovu trápí
vlekaře na jihu Čech. Některé men-
ší sjezdovky přerušily provoz, čeka-
jí na sníh. Podmínky ve velkých
střediscích jsou dobré, díky tech-
nickému sněhu leží na svazích
přes půl metru bílé pokrývky. Smů-
lu mají běžkaři, stopy se neupravu-
jí. Výjimkou je rakouský areál
Schöneben, který leží v nadmoř-
ské výšce okolo tisíce metrů.

Skiareál Lipno. Celý týden si lyžaři
na Lipně užívali jasné oblohy a jíz-
du na prosluněných sjezdovkách.
O víkendu se počasí promění, oče-
kává se sněžení a denní teploty ko-
lem nuly. „V sobotu nabídneme
návštěvníkům bohatý zábavný
program Ski4fun s testováním
lyží a módní přehlídkou. Děti si
s maskotem lišákem Foxem užijí
zábavné odpoledne s hrami,“
uvedla Eva Študlarová ze Skiareá-
lu Lipno.

Díky výrazným nočním mrazům
jsou na Lipně stále dobré sněhové
podmínky. Na sjezdovkách leží
přes 60 centimetrů sněhu, otevřeny
jsou všechny tratě. V provozu jsou
všechny lanovky. Lyžuje se denně
od 8.30 do 16 a od 18 do 21 hodin.

Lyžařský areál Zadov. V provozu
jsou všechny lanovky i vleky. Na
Kobyle, kde mají umělé zasněžová-
ní, leží od 30 do 80 centimetrů sně-
hu, na sjezdovce u jednosedačko-
vé lanovky na Churáňov a na No-
vých Hutích je okolo 25 centimet-
rů přírodního sněhu.

„V noci mrzne, ale přes den špl-
hají teploty hodně nad nulu, takže
sníh je po ránu zmrzlý, odpoledne

mokrý. Věříme, že o víkendu za-
čne sněžit, aby se podmínky vylep-
šily,“ konstatoval Pavel Vondraš ze
zadovského areálu. Běžecké stopy
v okolí jsou sjízdné, ale rolba je ne-
upravuje, protože přírodního sně-
hu je málo.

U Horejšů. Díky technickému za-
sněžování mají na sjezdovce U Ho-
rejšů, která leží v sousedství zadov-
ského areálu, 50 centimetrů sně-
hu. „V provozu je vlek, lyžařská
škola i půjčovna. Školákům začaly
jarní prázdniny, to je pro nás důle-
žitá část sezony,“ prohlásil za pro-
vozovatele Luděk Sáska.

Kubova Huť. Zhruba čtvrt metru
sněhu pokrývá sjezdovky na Kubo-
vě Huti. Obě jsou v provozu denně
od 9 do 16 hodin. Pod Obrovcem
mají dnes a zítra večerní lyžování
od 18 do 21 hodin. Běžecké stopy
se upravovaly minulý týden.

Libínské Sedlo. Půl metru převáž-
ně technického sněhu mají na sjez-
dovce poblíž Prachatic. Vlek jede

dnes od 17 do 21 hodin, zítra od
9 do 20 a v neděli od 9 do 17 hodin.

Horní Vltavice. Dobré podmínky
hlásí z areálu Nad Kovárnou. Na
sjezdovkách leží okolo 40 centimet-
rů sněhu. Vleky jsou v provozu
denně od 9 do 16 hodin, v pátek
a v sobotu i od 18 do 21 hodin.

České Žleby. Pěkně si zalyžujete
i nedaleko Volar. Dva vleky jsou
v provozu denně od 9 do 16 hodin.

Monínec. Téměř metr umělého
sněhu mají na 1 200 metrů dlouhé
sjezdovce na Táborsku. Čtyřsedač-
ková lanovka jezdí denně od 9 do
16 a od 18 do 21 hodin.

Kozí pláň. Den bezpečnosti dětí po-
řádají v sobotu na Kozí pláni na
Kaplicku. Pro nejmenší lyžaře jsou
od 10 do 16 hodin připraveny sou-
těže o ceny. Vlek je v provozu dnes
od 14 do 21 hodin, v sobotu od
9 do 16 a od 17 do 21 hodin, v nedě-
li od 9 do 16 hodin.

Hochficht. Téměř metr sněhu leží
v rakouském areálu Hochficht.
„I přes oteplení máme otevřeny
a skvěle upraveny všechny sjezdov-
ky v délce 20,8 kilometru,“ řekl Ri-
chard Brillinger, obchodní ředitel
Hochficht Bergbahnen.

Sternstein. Přes půl metru sněhu
leží i na rakouském Sternsteinu.
V provozu je kombinovaná osmi-
místná kabinková lanovka s šesti-
sedačkou a pojízdný koberec v dět-
ském království.

Karel Hrdina

Na tomto místě může
stát Váš inzerát
Zavolejte nám
Poradíme Vám!

tel: 388 909 313, fax: 388 909 666

Zábava Stanislav Gryc zachytil děti při hraní
v dětském koutku Vendulka v Českých Budějovicích.

3x Foto: Stanislav Gryc (http://standa4.rajce.idnes.cz)

První čtenář, který dnes od 13 hodin zavolá
na telefonní číslo 388 909 111 správnou od-
pověď na otázku, získá čtyři celodenní ski-
pasy do Skiareálu Lipno, druhý volající do-
stane jednu celodenní permanentku do Ly-
žařského areálu Zadov.
Otázka: Kolik zaplatíte za půjčení snowbo-
ardového setu ve Skiareálu Lipno a v Ly-
žařském areálu Zadov?

Tipy na víkend
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Rusalku uvedou
v Divadle U Kapličky
Budějovický ochotnický soubor
J. K. Tyl odehraje v neděli pohádku
O vodní víle na motivy Rusalky An-
tonína Dvořáka. Dramatický i hu-
morný příběh plný lásky začne
v Divadle U Kapličky u výstaviště
v 15 hodin. Vstupné činí 50 korun,
lístky je možné si rezervovat na
www.cbsystem.cz. (jaš)

PRACHATICE, VOLARY

Maškarní pro děti
po celý víkend
Velké karnevalové řádění je připra-
veno pro děti v neděli v Prachati-
cích. Originální i tradiční masky se
začnou scházet od 10 hodin v sále
Národního domu. Připravený je
bohatý program, bude se tančit
i soutěžit. Odpoledne plné zábavy
se v sobotu chystá i ve společen-
ském sále Městského úřadu ve Vo-
larech. Akce začíná ve 14 hodin, na
programu jsou hry i tanec. (žp)

PÍSEK

Výstava a klání
modelářů
Modeláři i obdivovatelé plastiko-
vých modelů si přijdou na své v ne-
děli v Hudebním sále Kulturního
domu v Písku. Od 10 hodin tam za-
číná program zahrnující výstavu
plastikových modelů a soutěž mo-
delářů. Předpokládaný konec akce
je v 13.30 hodin. (žp)

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Procházka za přírodou
a historií v centru města
Ekologické sdružení Calla přichys-
talo na zítřek speciální přírodo-
vědnou a dějepisnou procházku
centrem Českých Budějovic na-
zvanou Za stromy a historií. Zá-
jemci se na ní naučí poznávat dře-
viny nebo se seznámí s historický-
mi zajímavostmi města. O odbor-
ný výklad se postarají botanik Mi-
lan Štěch z Přírodovědecké fakul-
ty Jihočeské univerzity a historik
Tomáš Malina. Procházka potrvá
dvě až tři hodiny a podle organizá-
torů je vhodná i pro děti nebo
matky s kočárky. Sraz účastníků
je na zastávce MHD Poliklinika Se-
ver ve směru do centra v 9.30 ho-
din. (jaš)

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Dokument o vlivu médií
a reklamy ve Velbloudu
Budějovický klub Velbloud bude
v neděli od 19 hodin patřit projek-
ci amerického dokumentu Po čem
holky touží. Sugestivní snímek
zkoumá vliv reklamy na psychiku
mladých dívek. Po filmu bude ná-
sledovat diskuse s dětským psycho-
logem. Promítání organizuje filmo-
vý klub společnosti Člověk v tísni.
Vstupné je zdarma. (jaš)

ČESKÉ BUDĚJOVICE (aum) Hit číslo
jedna, který je velikým lákadlem,
jak si vytvarovat postavu, přispěje
dnes večer k dobré věci.

Zumbathon v Budějovicích!
„Sportovní halu jsme dostali

díky městu a panu primátorovi na
páteční večer pronajatou za sym-
bolických 500 korun. Kdo sem při-
jde na zumbu, pomůže zaplace-
ním vstupného k nákupu rehabili-
tačních pomůcek pro Světlušku,“
je předem vděčná za tým organizá-
torů Martina Koudelková. „Iniciá-
tory akce jsou Pavla a Michal Win-
terovi. Výtěžek ze stále populárněj-
ší zumby půjde na pomůcky rozví-
jející jemnou motoriku,“ připojuje
Věra Srdečná, projektová manažer-
ka centra sociálních služeb Světluš-
ka v Českých Budějovicích.

„Na tříhodinový Zumbathon,
který vypukne v 19 hodin, zveme
kluky i holky, muže i ženy, dědeč-

ky i babičky, začátečníky i pokroči-
lé. Zatančí si se sedmi lektory sal-
su, břišní tance, vydovádí se na la-
tinskoamerické rytmy,“ předesílá
Winter. Pořadatelé doporučují,
aby si zájemci vzali kvalitní obuv,
tenisky, co nedělají šmouhy, pití
a samozřejmě ručník.

Lístky stojí 250 nebo 280 korun.
Světlušku podpoří rovněž bohatá
tombola.

„Zumbathon jako charitativní
akci jsem zažil v Praze. S manžel-
kou nás napadlo, že bychom jej
mohli uspořádat i v Budějovicích.
A pak jsme se domluvili se Světluš-
kou,“ poznamenává Winter. Sám
dává dar druhým; sobě k ročním
narozeninám, neboť se přesně
před rokem stal cvičitelem zumby.
„Na Zumbathonu si lidé zatančí
na pestrou reprodukovanou hud-
bu,“ dodává instruktor, jehož
uchvátil tep i pohyb Jižní Ameriky.

Soutěž

O skipasy

Hurá na Lipno V místním skiareálu připravili na zítřek zábavný
program s názvem Ski4fun. Foto: Ladislav Němec, MF DNES

Zodpovězte správně otázku
a užívejte si v lyžařském areálu

Ubude slunce, ale začne sněžit
» Lyžařský servis: Menší sjezdovky v kraji přerušily provoz a čekají na mrazivější počasí. Větší střediska hlásí před víkendem dobré podmínky

Vaším objektivem Stanislav Gryc z Českých Budějovic uložil své fotografie na internetový server rajce.net

Budějovický Zumbathon
podpoří dnes večer Světlušku


