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Zlatá Koruna
KLÁŠTER
Pojízdný lunapark Schworz 21.00

České Budějovice
MIGHTY BAR VELBLOUD
U Tří lvů
Angel City Outcasts + Dirty Blondes - kon-
cert 20.30

Bechyně
KINO
Libušina
Útěk ze Sibiře 20.00

České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800
Harry Potter a Relikvie smrti - 2. část: Har-
ry Potter (Daniel Radcliffe) a jeho přátelé
Hermiona Grangerová a Ron Waesley
(Emma Watson a Rupert Grint) mají již
část svého nebezpečného putování za se-
bou. Několik viteálů je zničeno, ale několik
z nich stále přežívá kdesi ve světě. Proto
může zlovolný Lord Voldemort (Ralph Fien-
nes) dál šířit po světě nenávist a násilí, pro-
následovat své nepřátele a společně se svý-
mi přivrženci směřovat k ovládnutí světa.
Naštěstí naděje na jeho porážku nikdy neu-
mírá, a tak Harry a jeho přátelé, podporova-

ní neúnavným odbojem v Bradavicích, neu-
stále pokračují v namáhavé cestě. Vše ale
směřuje k závěrečné a velkolepé bitvě.

17.30
Ženy sobě 20.00

MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998
Ženy sobě 17.15, 20.00
Pan Popper a jeho tučňáci 15.00
Transformers 3 (digital) - dabing

16.00, 19.00
V peřině 16.45
Kung Fu Panda 2 14.45
Jmenuji se Oliver Tate 19.10, 21.30
Harry Potter a Relikvie smrti - 2. část, da-
bing 15.15, 18.00, 20.45
Harry Potter a Relikvie smrti (digital) - 2.
část, titulky 17.45, 20.30
Harry Potter a Relikvie smrti 3D - 2. část, da-
bing 13.45, 14.45, 16.30, 17.15, 19.15, 20.00

Transformers 3 (digital) - titulky 14.00
Lidice (digital) 17.00, 19.45
Transformers 3 3D 14.15

Černá v Pošumaví
LETNÍ KINO
Rio 21.30

Český Krumlov
KINO J & K
Špičák 134, tel. 380 711 892
Harry Potter a Relikvie smrti - 2. část 19.00

Milevsko
KINO
ul. 5. května 724, tel. 382 521 216
Harry Potter a Relikvie smrti - 2. část 17.30

Písek
KINO PORTYČ
Čechova 406, tel. 382 271 277

Harry Potter a Relikvie smrti – 2. část 3D
16.00, 19.30

LETNÍ KINO
Na Výstavišti
Carmen 21.30

Strakonice
KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867
Harry Potter a Relikvie smrti - 2. část 3D

17.00, 20.00

Tábor
KINO SVĚT
nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200
Harry Potter a Relikvie smrti - 2. část 17.30
Westernstory 20.00

ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ
Kinematograf bratří Čadíků - Zemský ráj to
napohled 21.45

Trhové Sviny
KINO
Sídliště 710, tel. 386 322 930
Harry Potter a Relikvie smrti - 2. část 3D

17.00, 20.15

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 18.00
Lidice 21.00

Týn nad Vltavou
3D KINO SOKOLOVNA
Tyršova ul.
Harry Potter a Relikvie smrti - 2. část 3D

19.30

Vodňany
KINO
Zeyerovy sady 963, tel. 383 382 626
Westernstory 20.00

V
jižních Čechách můžete

ve volné přírodě narazit
na klokana rudokrkého.
Samice jménem Káča to-

tiž před třemi měsíci utekla majite-
li v Oboře u Malšic na Táborsku a
je stále na svobodě.

„K výběhu přišel vlčák, který se
v okolí potuloval. Roztrhal plot a
ulovil husu. Klokaní samice se lek-
la a dírou v plotě utekla,“ popsal
útěk Káči majitel Martin Novák.

Tříletá klokaní samice by se
mohla stát adeptem na soutěž v
přežití, protože před rozzuřeným
psem dokázala sprintem utéct a
zmizet beze stopy. Majitel ji oka-
mžitě začal hledat, ale jeho snaže-
ní bylo několik týdnů marné. Do-
konce dostával od lidí zprávy, že
Káču přejelo auto. „Už jsme se po-
malu smiřovali s tím, že jsme o ni
přišli,“ uvedl.

Poskakující klokaní samici ale
nedávno zahlédli lidé nedaleko
obcí Bezděčín a Čenkov a volali na
policii. Pokud jde o Káču, urazila
tedy jen asi šest kilometrů. Majiteli
se ji ale nepodařilo odchytit. „Sa-
mice je na útěku už několik měsí-
ců. Pokud ji někdo zase uvidí, ať
volá na linku 158,“ sdělila mluvčí ji-
hočeské policie Lenka Holická.

„Klokan je plachý a záleží na
tom, jak je ochočený. Podle mého
názoru si klokaní samice najde
klidné místo a nějak zvlášť se pře-
misťovat nebude. Odchyt by byl
nejlepší s veterinářem pomocí
uspávací injekce,“ řekl zoolog Ivan

Kubát ze Zoologické zahrady Ohra-
da v Hluboké nad Vltavou a dodal,
že pokud se klokan systematicky
přemisťuje, dokáže za týden ujít až
50 kilometrů. Klokaní „ útěkářka“
to prý ale neudělá, protože žila v
zajetí.

Káča není podle odborníků pro
člověka nebezpečná. „Pokud ji ně-
kdo zahlédne, ať se snaží ji nevyle-
kat. Mohla by se splašit a způsobit
si i smrt například tím, že začne na-
rážet do různých překážek nebo
vběhne pod auto,“ apeluje zoolog.

Majitel klokaní samice přiznal,
že ví, kde se pohybuje. Místo ale
zveřejňovat nechce. Bojí se totiž,
aby Káče někdo schválně neublížil
nebo ji někdo neukradl. „Řeknu
jen to, že je v lese. Budu si tam mu-
set sednout a čekat na vhodný oka-
mžik. Neodchytím ji sám, protože
ani ve výběhu se nenechala pohla-
dit, takže ji uspíme injekcí,“ vysvět-
lil Novák a dodal, že samici by ješ-
tě domů mohl přilákat samec, se
kterým žila ve výběhu a který jí
může chybět.

Klokan je schopný v přírodě pře-
žít a potravu si obstará. Přesto na
něj čeká nebezpečí. „Mohlo by ho
poranit divoké prase či potulní
psi,“ dodal Kubát. Lucie Kándlová

Lidé od nás
Mizí kočičí hlavy,
lampy ruší ryby.
Kam s odpadem? Samice klokana rudokrkého jménem Káča před třemi měsíci ztratila majiteli

v Oboře u Malšic na Táborsku. Pokud ji někdo uvidí, má zavolat na policejní linku
158. Zvíře je plaché, odchytit by ho zřejmě mohl veterinář s uspávací injekcí.

O becně vzato, se v Táboře
žije celkem dobře – jsou tu
dostupné služby, kultura.

Tábor je příjemné město jak svou
polohou a svým vzhledem, tak svý-
mi možnostmi. Velmi zde vítám za-
vedení vnitroměstských linek ob-
sluhujících historické centrum, kde
však lituji některých úprav dlažby,
neboť mizí „kočičí hlavy“, ale s tím
mizí i část nezaměnitelného cha-
rakteru uliček. Líbí se mi úprava ná-
břeží Jordánu, i když před pár lety
osazené nové lampy pod Botanic-
kou zahradou zbytečně svítí do
vody, což ruší ryby. Jsem rád, že
byl v minulosti upraven Husův
park a nedávno opraven Husův po-
mník. Vadí mi některé věci týkající
se třeba dopravy – zbytečně vysoká
cena placeného parkování a doba
placení, i když se právě snížila, tak-
že se to v tomto ohledu možná
zmírní. Nepříjemné je stále chybějí-
cí dálniční spojení s Prahou a Čes-
kými Budějovicemi, což je asi bo-
lest celého regionu. Na kole se špat-
ně jezdí po rekonstruované třídě
9. května. Nejsem příznivcem jed-
noúrovňového řešení křižovatky
na náměstí Fr. Křižíka v rámci pro-
jektu „zkapacitnění“. Vnímám jako
jisté omezení i nedostatečný počet
míst k ukládání separovaného od-
padu. A pokud už jsou, není tu čas-
to možnost, na rozdíl od sousední-
ho Sezimova Ústí, odložit zvlášť ne-
bezpečné odpady či kovy. Řada su-
rovin nebo ekologicky zatěžujících
odpadů pak stejně končí ve smíše-
ném odpadu. Štve mě nedostateč-
né dopravně-turistické značení pro
řidiče – návštěvníky Tábora i tvrdo-
šíjně prosazovaná varianta drahé-
ho bagrování Jordánu. Vadí mi vy-
nucené výrazné zdražování vodné-
ho v souvislosti s velkou investicí
do vodovodní a kanalizační sítě.

FATIMSKÝ DEN Novokněžská pouť – tzv. Fatimský
den se konal ve středu 13. července na Mariánském
poutním místě v Lomci u Vodňan na Strakonicku.

Foto: Václav Baron (baron-vaclav.rajce.idnes.cz)

Divadla
Pojízdný lunapark
ve Zlaté Koruně

Třídenní festivalová party přilákala do Tábora 12 tisíc lidí

Mighty Sounds = tanec a ovace na letišti
Mighty Sounds, jeden z největších prázdninových festivalů v repub-
lice, skončil dnes těsně před svítáním. Na travnatém letišti Čápův
dvůr v Táboře se po tři dny a úplňkové noci sešlo okolo 12 tisíc hu-
debních fanoušků. Do sytosti se vyřádili. Taneční mejdan si mnozí
užívali, podobně jako fanynka na snímku – naboso a mávající bo-
tou. Tuzemské i zahraniční kapely je rozproudily hlavně v příjem-
ných stylech ska a reggae. Velké ovace sklidila také legendární ja-
majská formace The Skatalites. Dočkali si i příznivci punku. Na letiš-
ti se hrál také fotbal, nohejbal, minigolf. Publikum rozesmáli odváž-
livci na vodním skateboardu. (aum)

FAKTA

Klokan rudokrký

Své jméno získal podle narudlého
zbarvení krku a na plecích.
Pochází z jihovýchodní Austrálie.
Den tráví ukrytý v lese nebo ve
stepi. Nejaktivnější je za soumraku
a v noci, kdy se pase. V dospělosti
váží až 27 kilogramů a dožívá se 15
let. Samice klokana rudokrkého
nosí mládě ve vaku téměř nejdéle
ze všech klokanů, až 40 týdnů.
Zdroj: Wikipedie

Kina Piráti z Karibiku připlují Na vlnách podivna do bia Světozor v Třeboni Koncerty
Angel City Outcasts
ve Velbloudu

VESELÍ NAD LUŽNICÍ (dav) Důklad-
ná rekonstrukce začala v červenci
v kuchyni Mateřské školy U Zastáv-
ky ve Veselí nad Lužnicí. Kuchyně
je ve špatném stavu, nebyla moder-
nizovaná čtyřicet let. Navíc se vlo-
ni rozšířila kapacita mateřinky o
jednu třídu, takže kuchařky muse-
ly vařit pro více dětí.

„Od jejího uvedení do provozu
jsme nechávali dělat jen drobné
opravy a pravidelnou údržbu,“
upřesnil místostarosta Václav Ma-

tějů. V kuchyni to vezmou pěkně z
gruntu. „Některé vybavení zůsta-
ne a jiné se obmění, aby vše vyho-
vovalo současnému trendu,“ dopl-
nil Matějů.

Zaplatí za to milion korun
Nové budou elektrické rozvody,
svítidla i dlažba. Obloží se stěny a
bude se malovat. Celkové náklady
jsou jeden milion korun.

Vzhledem k silnému populační-
mu ročníku a kvůli nárůstu žádostí

o umístění dětí se v loňském roce
navýšila kapacita mateřinky o jed-
nu třídu. Nyní do ní chodí 100 dětí,
její kuchyni navíc využívají děti ze
specializované základní školy.

Modernizace je naplánovaná na
letní prázdniny, protože školka je
stejně do 31. července zavřená.
Tato rekonstrukce se nepatrně do-
tkla mateřinky Mezimostí, do kte-
ré školka U Zastávky dováží obědy.
Po dobu oprav se jídlo vozí z Mateř-
ské školy Blatské sídliště.

Jakub Smrčka
ředitel a kurátor
sbírek Husitského
muzea v Táboře

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 Táborsko 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 Šumava

Mighty Sounds – atmosféra na letišti Čápův dvůr v Táboře
Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

Zprávy z měst

Vlčák ulovil husu.
Samička klokana
před ním utekla

U Zastávky dostanou novou kuchyni

Vaším objektivem Snímky Václava Barona umístěné na serveru rajce.net. Vyfotografujte také kdykoli zajímavou akci a vámi pořízené snímky uložte na server rajce.net. Vybrané fotografie v deníku MF DNES pravidelně uveřejňujeme.


