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Hluboká nad Vltavou
ZÁMEK
Jedna noc na Karlštejně 21.00

Zlatá Koruna
KLÁŠTER
Vyhnanci a vyděděnci 21.00

Bechyně
KINO
Libušina
Kung Fu Panda 2 20.00

Černá v Pošumaví
LETNÍ KINO
Hlavně nezávazně 21.30

České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800
Harry Potter a Relikvie smrti - 1. část 17.30
Lidice 20.00

MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998
Ženy sobě 15.00, 17.45, 20.30
Transformers 3 (digital) - dabing

16.00, 19.00
V peřině 16.45
Kung Fu Panda 2 14.45
Princ a pruďas 21.30

Pařba v Bangkoku 19.10
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna - da-
bing 15.10, 18.15, 21.15
V peřině 3D - Magický svět dobrých i zlých
snů, který se ukrývá přímo v našich peři-
nách, ožije v muzikálové pohádce F. A.
Brabce ve formátu 3D 14.10
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D - da-
bing 16.30
Transformers 3 (digital) - titulky

17.00, 20.00
Pan Popper a jeho tučňáci 14.50
Transformers 3 3D15.00, 18.00, 19.30, 21.00
Lidice 14.50, 17.30, 20.15

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

Kaplice
KINO
Linecká ul.

Mr. Nice 20.00

Milevsko
KINO
ul. 5. května 724, tel. 382 521 216
Mozartova sestra 20.00

Písek
LETNÍ KINO
Na Výstavišti
Skyline 21.30

Prachatice
LETNÍ KINO
Na Sadech
Zdrojový kód 21.30

Sezimovo Ústí
LETNÍ KINO HILTON
Ke Hvězdárně
Čertova nevěsta 21.30

Strakonice

KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867
Devínsky masaker 20.00

Tábor
KINO SVĚT
nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200
Rekvalifikace 17.30
Tetro 20.00

Trhové Sviny
KINO
Sídliště 710, tel. 386 322 930
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D

17.00, 20.15

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka
3D 18.00
Westernstory 21.00

České Budějovice
KLUB MODRÝ DVEŘE
Biskupská ul.
Old Time Jazz - koncert 16.30

Písek
KONCERTNÍ SÍŇ TROJICE
Závěrečný houslový koncert účastníků kur-
zů 19.30

Prachatice
KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
Londýnské flétnové kvarteto iFlautisti - kon-
cert 20.00

Třeboň
ZÁMEK, konírna
Benewitzovo kvarteto - koncert 20.00

Lidé od nás
Snad se z Ostrova
stane důstojné
centrum města P

ráce na první etapě stav-
by nové Základní školy
Povážská ve Strakoni-
cích jsou u konce.

Její první část se otevře pro
žáky prvního a druhého stupně
už v září. Celá škola, jejíž stavba
vyjde na 350 milionů korun, bude
hotova na podzim příštího roku.

V září do nové školy nastoupí
téměř tři stovky dětí. „Při celkové

kapacitě od září 2012 pak pojme
540 žáků,“ uvedla vedoucí odbo-
ru školství strakonického městské-
ho úřadu Libuše Řeřábková.

Učitele školy letos přitom čeka-
jí zvláštní prázdniny. Do nových
učeben budou stěhovat nábytek,
vybavení a pomůcky.

„Chceme budoucí žáky přilá-
kat také velkým množstvím nej-
různějších kroužků a dalších vol-

nočasových aktivit,“ říká o nové
škole její ředitelka Jaroslava Chá-
berová.

Škola se bude snažit žáky za-
ujmout i moderním vybavením –
budou v ní napříkald čtyři interak-
tiví tabule, pro hodiny hudební vý-
chovy je připraven multifunkční
sálek se stupňovitým hledištěm.

LIdé si na stavbu stěžují
Stavba školy, do které se strako-
nická radnice pustila bez koruny
dotací pouze s vlastními penězi a
úvěrem, ale má i stinné stránky.
Část veřejnosti míní, že tak velká
škola se do zástavby, kde dříve stá-

ly montované pavilony původní
školy, nehodí. Sousedé také namí-
tají, že stavba je obtěžuje už nyní.

„Od šesti od rána tam pracují je-
řáby, sbíječky, jezdí stovky ná-
klaďáků. Stavba nás vyhnala z
domu, odjíždíme na vesnici. Už
dvakrát jsem byla s podezřením
na mrtvici hospitalizována v ne-
mocnici,“ stěžovala si na zasedá-
ní zastupitelstva třesoucím se hla-
sem se slzami v očích důchodky-
ně Alena Procházková. Tvrdí, že
stavba školy znehodnotila cenu je-
jich nemovitosti: „Dům je teď ne-
prodejný.“

Zastupitelé se však stížností

obyvatelky příliš zabývat nechtěli
a řekli, že se k ní vrátí na konci své-
ho dvoudenního jednání. „Ne-
chat reakci na další den je plivnu-
tím lidem do tváře,“ kritizoval
opoziční zastupitel z ODS Radek
Chvosta.

Škola bude mít osmnáct tříd v
budově ve tvaru nepravidelného
písmene H. Celý areál je situován
do tří křídel, součástí bude i uni-
verzální sportovní venkovní plo-
cha a tělocvična.

Původní budovy z montova-
ných desek nevyhovovaly hygie-
nickým normám, uvolňoval se z
nich formaldehyd. Václav Janouš

BLATNÁ Ochotnický spolek z Blat-
né, který je druhým nejstarším na
jihu Čech, letos slaví 160. výročí
svého založení. První představení
se tehdy odehrávala v zámeckém
parku a kromě studentů, kteří se
vraceli z Prahy na svátky, si s ochot-
níky zahráli třeba i členové rodiny
Hildprandtů z blatenského zámku.

O úspěšném provedení hry Di-
votvorný klobouk na podporu Ná-
rodního divadla se psalo i v Praž-
ských novinách. Pod taktovkou Jo-
sefa Martinovského si soubor trou-
fl dokonce na operu. Hrálo se vese-
le i vážně, ale především jinak než
dnes. Za rok se předvedlo třeba 12
nových her. „Hra se zkoušela jen
jednou nebo dvakrát – většina
těchto rolí a textů se chytala nebo,
jak se říkalo, lovila z boudy,“ vyprá-
ví dlouholetý člen a režisér soubo-
ru František Šatava. „Ono to bylo
tak, že kolikrát byla slyšet nejdřív
nápověda a potom teprve to, co se
povídá na jevišti. Nyní už ale hraje-
me 20 let bez nápovědy.“

Letošní 160. výročí od založení se
ochotníci rozhodli oslavit hrou Naši
furianti od Ladislava Stroupežnické-
ho. „Hraje tam spousta lidí. Když
jsem to počítal, tak je to kolem 45
lidí,“ vypráví Šatava.

Kvůli počtu rolí se začalo zkou-
šet už loni v červnu. „Vystupují čle-

nové spolku i někteří elévové hrají-
cí vůbec poprvé. Dostatečný časový
předstih jsme zvolili také proto, že
všichni herci se věnují divadlu při
zaměstnání, a tak je někdy těžké

zkoušky časově skloubit,“ říká asis-
tent režie Václav Cheníček.

V souboru se scházejí lidé z nej-
různějších oborů, a to i takových,
které nemají s uměním příliš spo-

lečného. Malou, ale významnou
roli zde hraje například Kateřina
Malečková pracující na sociálním
odboru Městského úřadu v Blatné.
„Spojuje nás touha pobavit lidi.

Navíc je tam hrozně příjemná at-
mosféra a lidé, s kterými je mi dob-
ře,“ popisuje důvody Malečková.

Nové členy buď přivede přímo
někdo ze souboru, nebo přicházejí
studenti z místní střední odborné
školy, z tanečních kroužků či míst-
ní muzikanti. Hostovalo zde i něko-
lik profesionálních herců, v minu-
losti například Eduard Kohout, Jin-
dřich Mošna, Magdaléna Hynková
nebo Růžena Lysenková.

Většina souboru jsou však ne-
herci, kvůli jednomu čtyřnohému
se dokonce upravoval scénář. „Ve
furiantech hraje i pes, je to fenka
Julča, která vystupuje se svojí pa-
ničkou. Hraje čistokrevného voříš-
ka, podle originálu se má jmeno-
vat Tygr, ale Julča je to i na jevišti a
podává mimořádně kvalitní herec-
ké výkony,“ vtipkuje Cheníček.

O historii souboru se můžete do-
zvědět více z výstavy nazvané Z his-
torie Spolku blatenských divadel-
ních ochotníků v letech 1851 –
2011, která začne dnes v 18 hodin
slavnostní vernisáží v městském
muzeu. Otevřena bude do 14. září.

Zájemci si ji mohou prohléd-
nout denně kromě pondělí od 9 do
12 a od 13 do 16 hodin. Uvidí na ní
fotografie z představení, kostýmy,
rekvizity i plakáty, které zvaly na
hry. Žaneta Pixová

Krátce: Strakonicko
STRAKONICE
Besedovat o podnikání
přijede Tomio Okamura
Známý Čechojaponec Tomio Oka-
mura přijede ve čtvrtek do Strako-
nic na besedu o svých podnikatel-
ských začátcích, o své cestovní kan-
celáři pro plyšová zvířata nebo o
rozdílech mezi Japonci a Čechy.
Akce s názvem Všude dobře, tak co
doma začíná v 19.30 hodin v Rytíř-
ském sále místního hradu. (vj)

VOLYNĚ

Dětskému domovu
i škole je 60 let
Dětský domov ve Volyni a základní
škola slaví 60. narozeniny. Na za-
čátku historie byla ve Volyni pouze
pomocná škola se dvěma třídami.
Dětský domov pak fungoval ve
Strakonicích na zámku Střela a do
volyňské Školní ulice se přestěho-
val v roce 1985. V domově je nyní
umístěno 37 dětí. (vj)

S trakonicko mám rád jako asi
každý člověk, který se v tom-
to prácheňském regionu zla-

tonosné Otavy narodil a prožil zde
celý život. Strakonicko by v dal-
ších letech rozhodně mělo pokra-
čovat v budování cyklostezek a
propagování regionu z pohledu tu-
ristického ruchu. Například ze
Strakonic do Katovic mi velmi chy-
bí cyklostezka, jet s dětmi po ruš-
né silnici na Klatovy je opravdu o
život a nikdy bych si to netroufl.
Strakonicím také dosud chybí ob-
chvat města, fungující průmyslová
zóna a zároveň věřím, že z bývalé
industriální části města Ostrov
bude jednou důstojné centrum
města, tak jak to bylo v minulosti
v plánu. Obecně by se Strakonice
měly více starat o turistický ruch a
snažit se zviditelňovat.

Blesk Bouřka zasáhla jižní Čechy i z neděle na pondělí.
Takovéto blesky mohli během ní sledovat třeba obyvatelé
Husince na Prachaticku. Foto: Milan Maxa (maxxim.rajce.idnes.cz)

První část nově budované Základní školy Povážská
ve Strakonicích přivítá žáky už v září. Celé zařízení
za 350 milionů zahájí provoz na podzim 2012.

Divadla
Vyhnanci a vyděděnci
ve Zlaté Koruně

Vladimír
Kotrch
podnikatel
Sousedovice

Kina Na Plavbu Jitřního poutníka se můžete vydat do Třeboně Koncerty
iFlautisti vystoupí
v Prachaticích

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 Iveta Šturmová (iveta.sturmova@
mafra.cz), tel.: 725 840 664

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

Jejich touhou je pobavit lidi Členové ochotnického spolku z Blatné Jiří Mikeš (vlevo) a František Šatava v
rolích Filipa Dubského a Jakuba Buška ve hře Ladislava Stroupežnického Naši furianti. Foto: Jan Vágner

Učitelé budou během prázdnin
stěhovat pomůcky a nábytek

Ochotníci slaví své 160. výročí hrou Naši furianti

Vaším objektivem Snímky Milana Maxy, Miloslava Kusbacha, Jana Kleina a Martiny Schönbauerové umístěné na serveru rajce.net. Vyfotografujte i vy zajímavou akci a snímky uložte na server rajce.net. Vybrané snímky uveřejňujeme.

Múzy na vodě
Na Malši
v Č. Budějovicích
vystoupila
7. července Věra
Špinarová.
Foto: Miloslav
Kusbach
(jcechy.rajce.idnes)

Orchideje
Přes 80 druhů
těchto květin

vystavovali
6. července
v Botanické

zahradě Tábor.
Foto: Jan Klein (honzi-
kovo1.rajce.idnes.cz)

Příjezd Petra Voka
Uctění památky mistra Jana Husa se

6. července v Husinci zúčastnil i Petr Vok
s družinou.

Foto: Martina Schönbauerová
(martina119.rajce.idnes.cz)


