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

MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998
Drive 14.30, 16.40, 18.50, 21.10
Saxána a Lexikon kouzel (digital)

14.15, 16.15, 18.15, 20.15
Saxána a Lexikon kouzel 15.00, 17.00
Super 8 19.00, 21.30
Muži v naději 17.30, 20.00
Šmoulové 15.15
Nezvratný osud 5 3D 16.30, 21.00
Muži v naději (digital)

14.00, 16.30, 18.30, 19.00, 21.30
Šmoulové 3D 14.15
Bláznivá, zatracená láska

15.30, 18.00, 20.30
Nebojte se tmy (digital) 17.50, 20.10

Český Krumlov

KINO J & K
Špičák 134, tel. 380 711 892
Jana Eyrová 19.00

Kaplice
KINO
Linecká 434, tel. 380 311 388
Zkažená úča 20.00

Milevsko
KINO
ul. 5. května 724, tel. 382 521 216
Saxána a Lexikon kouzel 17.30, 20.00

Písek
KINO PORTYČ
Čechova 406, tel. 382 271 277
Barbar Canon 17.30, 20.00

Sezimovo Ústí
KINO SPEKTRUM
náměstí T. Bati 701, tel. 381 275 805

Intimní past 19.30

Strakonice
KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867
Saxána a Lexikon kouzel 17.30, 20.00

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

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Pina 3D 17.00
Lidice 20.00

Týn nad Vltavou
3D KINO SOKOLOVNA
Tyršova ul.
Auta 2 3D 18.30

České Budějovice
DK METROPOL, společenský sál
Senovážné nám.
Benefiční koncert na podporu výstavby po-
mníku čs. letcům RAF 19.00

České Budějovice
MALÉ DIVADLO
Hradební 18, tel. 386 356 760
No comment! 19.30

DK METROPOL, divadelní sál
Senovážné nám.
Shirley Valentine 19.00

GALERIE POD KAMENNOU ŽÁBOU
Piaristické nám.
Romeo a Julie aneb Kašpárek v Londýně

18.00

Tábor
DIVADLO OSKARA NEDBALA, velký sál
Divadelní 218
Chudák Harpagon 19.00

Vodňany
KINO
Zeyerovy sady 963, tel. 383 382 626
Světáci 19.30

Lidé od nás
Byly to roky
dřiny, přesto
bych neměnila

N a Ekofarmě KOFA v Bílsku
u Bavorova působíme od
roku 1990, kdy nám byla

v restituci navrácena. Jedná se to-
tiž o dům rodičů mého manžela,
který byl ve venkovském barok-
ním stylu postaven již v roce 1812.
Od života na venkovské farmě
jsme očekávali svobodu a volné
ruce. V průběhu rekonstrukce
v 90. letech nás ale nepříjemně
překvapila byrokracie. Byly to
roky dřiny a boj s úřady, přesto
bych neměnila. Když chce navíc
člověk pracovat na venkově a ne-
přeje si dojíždět za prací do měs-
ta, tak je zaměstnání na biofarmě
ideálním řešením. Naše ekofarma
se specializuje na chov koz a výro-
bu sýra. Máme tu i malý obchod,
kde prodáváme naše biopotravi-
ny. Farma v létě funguje také jako
kemp, lidé se mohou na velké za-
hradě ubytovat ve stanech i v kara-
vanech. Pobyt bych doporučila
cyklistům i rodinám s dětmi.

BLATNÁ Devětkrát zlato, šestkrát
stříbro, jednou bronz. Celkem
16 medailí přivezl tým mažoretek
Prezioso z Blatné z mistrovství Ev-
ropy v chorvatské Poreči. Dívky
uspěly v soutěžích jednotlivců
i skupin v různých věkových kate-
goriích a disciplínách.

„Největším úspěchem pro nás
je, že jsme dokázaly obhájit titul
velkých skupin s hůlkou, což je nej-
prestižnější kategorie. V letošním
roce se obzvlášť dařilo i v soutěži
sóloformací. Holky předvedly per-
fektní výkony,“ hodnotí trenérka
Hana Novotná. Tento rok se tak
staly poprvé nejúspěšnější skupi-
nou celé Evropy.

Na soutěž se blatenské mažoret-
ky poctivě připravovaly už od listo-
padu a před samotným mistrov-
stvím, které bylo na konci srpna,
měly v Chorvatsku šestidenní sou-
středění. Vedle pilování soutěžních
sestav si zde našly čas na zábavu
a odpočinek. „Byly jsme ubytovány
v hotelu kousek od moře,“ vypráví
11letá mažoretka Tereza Jindráko-
vá. „Ve volném čase jsme se chodily
koupat a hrály jsme různé hry.“

Mezi zajímavé zážitky řadí dívky
vycházku po Poreči nebo plavbu na
lodi. „Krásné chvíle na pláži ale pře-
bil ten nejkrásnější zážitek – pocit
z vítězství,“ shrnuje 15letá Andrea
Bláhová, zlatá medailistka v triu.

Samotná soutěž, na kterou se
sjely na tři tisíce mažoretek z celé
Evropy, trvala tři dny. „Každá sesta-
va byla něčím zajímavá. Soutěž
byla moc pěkně připravená,“ hod-

notí 16letá šampionka v triu Domi-
nika Vrbová.

A jaká vystoupení ocenila poro-
ta? „My jsme uspěly v seniorské ka-
tegorii se sestavami Romeo a Julie
a Drákula a jeho krev,“ poodhaluje
17letá Veronika Hosnedlová, člen-
ka vítězné formace.

Z mistrovství světa však blaten-
ské mažoretky medaile nepřive-
zou. Světový šampionát se nepořá-
dá, protože jejich sport není rozší-
řený po všech světadílech. „Určitě
by pro nás bylo největší odměnou,
kdyby se mažoretky staly uznáva-
ným sportem. Bohužel, mezi veřej-
ností stále panuje domněnka, že
mažoretky jsou 'vojáci' pochodují-
cí na dechovku. To už je ale dávno
minulost. Mažoretky se staly ná-

ročným sportem, kde je důležitá ta-
neční technika, gymnastika i práce
s náčiním,“ říká trenérka Novotná.

Nyní se Prezioso už chystá na
nadcházející sezonu. „Tréninky
jsou v plném proudu, vymýšlíme
nové sestavy a kostýmy, abychom
zase dokázaly překvapit a za-
ujmout,“ pokračuje Novotná.
„Máme rády změny a inovace
a snažíme posunovat mažoretko-
vý sport kupředu. Ať už po stránce
techniky pohybu, práce s hůlkou
či odvážnějšími choreografiemi.“

V příští sezoně plánují i vystou-
pení na ostatních tanečních soutě-
žích. „Účast na takových soutě-
žích nám přinese nové nápady
i zkušenosti,“ prozrazuje Novotná.

Žaneta Pixová

Davová záležitost Den v Budvaru v Českých Budějovicích
navštívilo zhruba 20 tisíc lidí.
2x Foto: Miroslav Kusbach (jcechy.rajce.idnes.cz)

STRAKONICE (vj) Na tradiční Vác-
lavskou pouť ve Strakonicích dora-
zí o víkendu 360 prodejců a stánka-
řů. Stejně jako loni se však bude ko-
nat mimo Velké náměstí, které
nyní radnice rekonstruuje.

Prodejci budou se svými stánky
s nejrůznějším zbožím stát hlavně
v Ellerově ulici a v ulici Na Ohradě.

„Jako v loňském roce budou
i letos stát stánky také v ulici Na
Křemelce, zároveň v Tržní a U Ná-
honu. Návštěvníci je najdou i po-
dél areálu nemocnice ke křižovat-
ce s ulicí Husova a část stánků

bude také v Lidické ulici a smě-
rem k Hrnčířské ulici,“ popsala
mluvčí strakonické radnice Irena
Malotová.

Pouťové atrakce budou pro zá-
jemce připravené v prostranství
pod Hvězdou u řeky Otavy.

Stánkařů do Strakonic na tradič-
ní pouť přijíždí vždy zhruba stejné
množství. Loni to bylo například
370 prodejců, letos jich bude jen
o pár méně. Koupit se od nich dá
naprosto vše – od různých vychytá-
vek a zlepšováků až po cukrovinky
nebo doplňky do bytu.

Kina Strakonické Oko dnes promítá Saxánu

Tým mažoretek Prezioso
oslnil na mistrovství
Evropy v chorvatské
Poreči. Dívky získaly
devět zlatých medailí
včetně té nejprestižnější
za vítězství velké
formace s hůlkou.

Koncert
Benefice na podporu
pomníku v Metropolu

Divadla
Světáci přijedou
do Vodňan

Hana Špatná
provozovatelka
Ekofarmy KOFA
Bílsko

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

Vystupující Jana Vacková se zaměřila
na učinkující při Dni v Budvaru.
2x Foto: Jana Vacková (jjajina.rajce.idnes.cz)

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

V akci Jedna z formací mažoretkového týmu Prezioso

Úspěšná sestava Blatenské mažoretky před mistrovstvím Evropy šest dní odpočívaly v Chorvatsku na plážích. 2x Foto: archiv Prezioso

Vaším objektivem Miroslav Kusbach a Jana Vacková fotografovali na akci nazvané Den v Budvaru a snímky poté uložili na internetový server rajce.idnes.cz. I vaše fotografie se mohou objevit na stránkách jihočeské přílohy MF DNES

Mažoretky z Blatné dobyly
Evropu. Přivezly 16 medailí

Na Václavskou pouť se chystá
na 360 prodejců a stánkařů


