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České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800
Muži v naději 17.30, 20.00

MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998
Zkažená úča 19.15
Obhájce 14.00, 21.30
Harry Potter a Relikvie smrti - 2. část, da-
bing 16.30
Šmoulové (digital) 15.45, 18.00
Barbar Conan (digital) 20.15
Auta 2 14.30
Zrození Planety opic 16.45, 19.00, 21.20
Muži v naději 18.15, 20.45
Šmoulové 16.00
Green Lantern 3D 21.15
Barbar Conan 3D 16.30, 18.50
Šmoulové 3D 14.15
Kovbojové a vetřelci 15.15, 17.45, 20.15
Muži v naději 15.00, 17.30, 20.00
Muži v naději (digital)

14.00, 16.30, 19.00, 21.30

Český Krumlov
KINO J & K
Špičák 134, tel. 380 711 892
Princ a pruďas 19.00

Kaplice

KINO
Linecká 434, tel. 380 311 388
Paul 20.00

Milevsko
KINO
ul. 5. května 724, tel. 382 521 216
Šmoulové 3D 17.30

Písek

LETNÍ KINO
Na Výstavišti
Odcházení 21.00

Prachatice
LETNÍ KINO
Na Sadech
Transformers 3 21.00

Strakonice
KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867
Muži v naději 20.00

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

Trhové Sviny
KINO
Sídliště 710, tel. 386 322 930
3 20.15

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Harry Potter a Relikvie smrti – 2. část 3D

18.00
Muži v naději 21.00

České Budějovice
NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA OTAKARA II.
Velký ZUŠ Band - koncert 19.00

Jindřichův Hradec
KAPLE SV. MAŘÍ MAGDALENY
Petr Nouzovský - violoncello, Kateřina Engli-
chová - harfa - koncert 19.30

Zlatá Koruna
KLÁŠTER
Koncert klavírního tria Karageorgiev 19.30

Český Krumlov
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ
zámecký park
Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em)

20.30

Týn nad Vltavou
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ
Bedřichovy sady
Dva na koni, jeden na oslu 20.30

Lidé od nás
Zastupitelstvo
je léta letoucí
rodinný podnik

STRAKONICE, BLATNÁ Ovoce, zele-
ninu, rukodělné výrobky i třeba bi-
opotraviny. To vše mohou koupit
lidé na nových farmářských trzích
ve Strakonicích. Konají se každou
sobotu až do 22. října na prvním
nádvoří hradu.

Podobné trhy mají i v Blatné. Tři
dřevěné stánky a místo pro 20 pře-
nosných je vyčleněno v Podzámčí
naproti nákupním střediskům.

„V nabídce jsou kromě čerstvé-

ho ovoce a zeleniny i například do-
mácí sýry, klobásy, med nebo ře-
meslné výrobky,“ popsala mluvčí
strakonické radnice Irena Maloto-
vá.

Už na prvních trzích lidé ukáza-
li, že o takovou akci mají zájem.
„Účast byla obrovská, odhaduji ji
na dva až tři tisíce lidí. Oslovili
jsme několik set prodejců, dorazi-
lo jich sedmnáct,“ říká hlavní orga-
nizátor akce Jan Juráš.

Každý z prodejců musí doložit
původ svého zboží, aby se na trhy
nedostala například zelenina z vel-
koskladů. „U klasických farmářů
chceme vidět registraci zeměděl-
ského podnikatele, u prodejců pře-
bytků ze dvora je zárukou osobní
kontakt a u prodejců živočišných
produktů pak veterinární registra-
ce,“ řekl Juráš.

Obyvatelé si nové farmářské
trhy, které jsou podobným ternem
i v dalších městech, také pochvalu-
jí. „Dříve fungovala u kostela svaté
Markéty tržnice, kde měli čerstvou
zeleninu a ovoce. Bylo tam několik
prodejců denně, ale dnes už tato
možnost není, a proto za farmář-
ské trhy jsem vděčná,“ komentova-

la obyvatelka Strakonic Dana Holá.
V Blatné na farmářském trhu na-

koupíte sezonní ovoce, zeleninu,
med, vejce i sazenice květin. Ote-
vřený je denně od 7 do 17 hodin.
Každý z trhovců si ale může svou
otevírací dobu upravit.

Mají i březová košťata
Jeden ze tří dřevěných stánků má
na tři dny v týdnu pronajatý Zofi
farma. Nakupovat v něm můžete v
pondělí, ve středu a v pátek. „Začí-
nali jsme tu jako první a chvíli trva-
lo, než se sem lidé naučili chodit.
Nejvíce zákazníků bývá o víkendu.
Chodí například pro čerstvá vajíč-
ka nebo brambory,“ vypráví prodá-
vající Šárka Stejskalová.

Druhý dřevěný stánek nabízí vý-
robky nesoucí chráněné označení
Prácheňsko regionální produkt,
které sdružuje certifikované výrob-
ky z Písecka, Strakonicka, střední-
ho Povltaví, Vodňanska a Blaten-
ska. Otevřený je v pátek a v sobotu.
„Zakoupit tu můžete repliky histo-
rického skla i březová košťata,“ na-
značila široké rozpětí výrobků Te-
reza Ptáčníková z místní Akční sku-
piny obcí Blatenska.

Trh provozují Technické služby
města Blatná, zájemci o pronájem
stánků nebo prodejních míst se
mohou hlásit na 383 422 541 nebo
na tsblatna@seznam.cz.

Václav janouš,
Žaneta Pixová

N arodil jsem se ve Vodňa-
nech, rodiče ale dostali
umístěnku do Prachatic a

pak jsme se odstěhovali do Budějo-
vic. V 80. letech jsem se vrátil do
Vodňan a nyní bydlím ve vesničce
Stožice u Vodňan, která byla až do
revoluce jejich součástí. Mám tady
vlastní stateček, kde se mi žije cel-
kem dobře a svobodně. Změnil
bych ale mezilidské vztahy. Obec-
ní demokracie v uvozovkách vede
k tomu, že zastupitelstvo tvoří léta
letoucí známí a kamarádi, kteří si
zvolí svého starostu. Je to rodinný
podnik a rozhodují se sami podle
toho, co jim vyhovuje. Zase je ale
musím pochválit, že to tu udržují a
máme tu vlastní obchod i restaura-
ci. Je to málo navštěvovaný koutek
v předhůří Šumavy, který poklá-
dám za turisticky nedoceněný,
přestože je tu rovina, krásné selské
baroko, zajímavé památky i půvab-
né městečko Volyně. Slabá někdy
bývá i návštěvnost akcí na hradě
Helfenburk, kde dělám správce.
Na některých akcích ale byla zase
překvapivě úspěšná jako na osla-
vách založení hradu či Kozích slav-
nostech. Záleží asi hlavně na termí-
nu a počasí.

Kozičky Dětem se v sobotu na Zemi živitelce líbila i
zvířátka. Foto: Hana Burcevová (honzikburcev.rajce.idnes.cz)

Kina Kovbojové a vetřelci v multikině CineStar

Farmářské trhy se konají ve Strakonicích každou
sobotu až do 22. října. A v Blatné dokonce denně.
Lidé mají o podobný druh prodeje zájem. Každý
z prodejců musí doložit původ svého zboží.

Oslavila 105. narozeniny

Narodila se ještě
za Rakouska.
Pomáhá jí víra
Zní to neuvěřitelně, ale Marie
Humlová ze Strakonic se narodi-
la za Rakouska-Uherska a zažila
všechny naše prezidenty. Nyní
oslavila 105. narozeniny. Dožít
se tak vysokého věku jí prý po-
mohla hudba, tanec a víra v
Boha. V mládí pracovala jako
ošetřovatelka a pečovatelka. Po-
máhala i v hudebninách a zazpí-
vá si i dnes – nejraději Čechy krás-
né, Čechy mé. Momentálně žije
v domově pro seniory. „Je stále vi-
tální,“ usmívá se vedoucí domo-
va Magdalena Klečková (na sním-
ku). Marie Humlová prý byla
celý život veselá, skromná a ne-
chtěla toho moc. Tvrdí, že víra v
Boha jí pomohla zvládnout kruš-
né okamžiky. Patří mezi nejstarší
obyvatele kraje. (vj)

Piráti Příbraz na Jindřichohradecku
se v neděli 28. srpna proměnila v

pirátskou vesničku. Foto: Markéta
Blažková (pribraz.rajce.idnes.cz)

Divadla
Dva na koni, jeden
na oslu v Týně n. Vlt.

Luděk
Hintnaus
správce hradu
Helfenburk

Koncerty
Karageorgiev
ve Zlaté Koruně

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

Vaše názory nás zajímají!
Pište své názory na redcb@mfdnes.cz

Zahradníkův trumf,
nebo laciný argument?
Podporovatelé kácení kůrovcem
napadených stromů v horských
smrčinách Šumavy neustále opa-
kují tentýž argument. Bývalý ředi-
tel parku Krejčí spolu s bývalým
ministrem životního prostředí Bur-
síkem nechali ležet polomy způso-
bené orkánem Kyrill, tím zavinili
následnou gradaci kůrovce a re-
kordně vysoké těžby v parku v le-
tech 2009-10. Naposledy tento ar-
gument použil bývalý jihočeský
hejtman Zahradník v MF DNES
11. srpna. Podívejme se na tento
argument z jiné strany. Osobně si
neumím představit vyklízení polo-
mů bez použití těžké techniky.

Můžete mě vyvést z omylu. Při-
tom právě těžká technika předsta-
vuje největší riziko poškození eko-
systémů horských smrčin. Půdy
na Šumavě jsou totiž značně po-
škozené působením kyselých deš-
ťů. Jakékoliv další poškození pro-
vozem těžké techniky nebo jen vy-
stavením extrémním výkyvům kli-
matu na holinách ohrožuje zdravý
vývoj následné generace stromů.
Již nyní je velká část lesa na Šuma-
vě oslabena poškozením půdy.
Toto oslabení stromů lze zjišťovat
vědeckými metodami. Z naznače-
ného úhlu pohledu považuji jedná-
ní bývalého ředitele Krejčího za
správné. Dočasné zvýšení těžby je
určitě menším zlem než případné
další poškození půdy, které bývá
nevratné v řádu stovek let.
Jiří Rovný
České Budějovice

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

Fórum čtenářů

Marie Humlová ze Strakonic
Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

Jezdecké závody Milovníci koní se sešli v sobotu v
Mladé Vožici na Táborsku.

2x Foto: Vojtěch Brázda (brzda.rajce.idnes.cz)

Zprávy z měst

Finále Závěrečný díl úspěšné
série – Harry Potter a Relikvie
smrti – 2. část, promítá biograf v
Třeboni. Foto: Foto: Warner Bros

výběr z dopisů, kráceno

Domácí sýry koupíte na hradě.
Čerstvá vajíčka zase v Podzámčí

Vaším objektivem Snímky Hany Burcevové, Vojtěcha Brázdy a Markéty Blažkové umístěné na serveru rajce.net. Vyfotografujte kdykoliv zajímavou akci a snímky uložte na server rajce.net. Vybrané fotografie pravidelně zveřejňujeme.


