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Blatná
KINO
Kalinovo nám. 580, tel. 383 422 535
Šmoulové ST 17.30

České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800
Šmoulové 3D ÚT 17.30
Obhájce ÚT 20.00
Muži v naději ST 17.30
Kůže, kterou nosím ST 20.00

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

ÚT, ST 14.10, 16.10, 18.10
Taxikář (digital) ÚT, ST 20.10
Saxána a Lexikon kouzel ÚT, ST 15.00, 17.00
Bláznivá, zatracená láska

ÚT, ST 19.00, 21.30
Muži v naději ÚT, ST 17.30, 20.00
Šmoulové ÚT, ST 15.15
Nezvratný osud 5 3D ÚT, ST 16.30, 21.00
Muži v naději (digital)

ÚT, ST 14.00, 16.30, 18.30, 19.00, 21.30
Šmoulové 3D ÚT, ST 14.15
Colombiana (digital)

ÚT, ST 16.20, 18.45, 21.00
Nebojte se tmy (digital) ÚT, ST 14.10
Noc žraloka 3D - Partička vysokoškoláků
vyrazila na malebný ostrůvek uprostřed ob-
rovského jezera se slanou vodou, aby si pl-
nými doušky užila slunečný víkend. Znáte
to – trocha vodních sportů a nezávadného
flirtování, po nocích spousta alkoholu a
sexu. Idylický plán se začne hroutit hned v
zárodku, když po nevinné jízdě na wakebo-
ardingovém prkně a následné nehodě vy-
klopýtá z jezera jeden z chlapců o ruku
chudší. Ani on sám není schopen říct, co se
přesně stalo, všeobecně přijímanou teorií
je pak ta, že mu ji nešťastně ufiklo právě

prkno, na kterém jel. Zábava samozřejmě
okamžitě končí, parta nakládá zraněného
spolužáka do člunu a vyrážejí vstříc pevni-
ně a nemocnici. Pod hladinou jezera se
však skrývá nepředstavitelná hrůza, mon-
strózní masožraví žraloci, kteří ucítili krev a
dostali hlad na mladé masíčko. Začíná ne-
rovný souboj na život a na smrt, během ně-
hož se ti, kteří zatím přežili, snaží ze všech
sil dostat na pevninu. Bohužel, pro ně ti žra-
loci nepředstavují jediné nebezpečí, které
na ně číhá… ÚT, ST 15.45, 18.15, 20.45

Český Krumlov
KINO J & K
Špičák 134, tel. 380 711 892
Ženy sobě ÚT, ST 19.00

Kaplice
KINO
Linecká 434, tel. 380 311 388
Harry Potter a Relikvie smrti 2. část

ÚT 19.00

Milevsko
KINO
ul. 5. května 724, tel. 382 521 216
Lví král 3D ÚT, ST 17.30

Písek
KINO PORTYČ
Čechova 406, tel. 382 271 277
Saxána a Lexikon kouzel ÚT 17.00, 19.00
Captain America: První Avenger 3D

ST 17.00, 20.00

Prachatice
KINO NÁRODKA
Národní ul.
Jana Eyrová ST 20.00

Protivín

KINO
Mírová 299, tel. 382 251 996
Transformers 3 ST 19.00

Sezimovo Ústí
KINO SPEKTRUM
náměstí T. Bati 701, tel. 381 275 805
Pan Popper a jeho tučňáci ÚT 17.00
Zkažená úča ST 19.30

Soběslav
KINO
Nerudova 424, tel. 381 524 648
Saxána a Lexikon kouzel ST 18.00

Strakonice
KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867
Drive ÚT 17.30
Dvojí život Veroniky ÚT 20.00
Lví král 3D ST 17.30
Colombiana ST 20.00

Suchdol nad Lužnicí

KINO
Jiráskova 422, tel. 384 781 676
Šmoulové 3D ST 16.00

Tábor
KINO SVĚT
nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200
Saxána a Lexikon kouzel ÚT, ST 17.30
Captain America: První Avenger

ÚT, ST 20.00

Trhové Sviny
KINO
Sídliště 710, tel. 386 322 930
Lví král 3D ÚT, ST 17.00

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Králova řeč ÚT 17.00
Viditelný svět ÚT 20.00
Saxána a Lexikon kouzel - Tři sta let po ško-
le! Tak zněl ortel vynesený před mnoha a
mnoha lety nad Saxánou, studentkou čaro-
dějnické školy v Říši pohádek, která utekla
do světa lidí za svou první láskou Honzou
Bláhou. Saxána nyní žije normálním živo-
tem v krásné rodinné vile se svým manže-
lem Janem, dcerkou Saxánkou, bláznivou
tetou Irmou a strýcem Evženem. Na co ale
úplně zapomněla, je půda skrývající tajem-
ství o jejím předešlém čarodějnickém živo-
tě. Právě toto maminčino tajemství náho-
dou objeví dcerka Saxánka, která se nena-
dálou souhrou okolností a své zvědavosti
ocitne v kouzelné Říši pohádek plné trpaslí-
ků, rarachů, draků, bazilišků, šotků a morko-
labů. Na malou holčičku čekají neuvěřitelná
dobrodružství neznámého světa, který se
právě ocitl na pokraji zkázy. Odvážná
Saxánka za pomoci svých nových pohádko-
vých kamarádů rozplétá zamotaný svět po-
hádek, který se zlými silami snaží ovlád-
nout komiksový gangster Crashman. Žáky-

ni 2.B čeká nelehký úkol, jak se vypořádat
se všemi nástrahami podzemní říše, přelstít
komiksového gangstera a dostat se zpátky
domů k mamince. ST 17.00
Pina ST 20.00

Týn nad Vltavou
3D KINO SOKOLOVNA
Tyršova ul.
Muži v naději ST 19.30

Vimperk
KINO ŠUMAVA
Johnova 226, tel. 388 413 800
Ladič pian zemětřesení ÚT 20.00
Lidice ST 20.00

Český Krumlov
KOSTEL SV. VÍTA
Legenda o sv. Václavu ST 15.00

Jindřichův Hradec
KD STŘELNICE
Klášterská 135/II., tel. 384 351 219
Návštěvy u pana Greena ÚT 19.00

Písek
DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA
Tylova 69, tel. 382 734 711
Maska a tvář ÚT 19.30

Sezimovo Ústí
KINO SPEKTRUM
náměstí T. Bati 701, tel. 381 275 805
O pejskovi a kočičce, O pyšné košilce

ST 16.30

České Budějovice
DK METROPOL, společenský sál
Senovážné nám.
Lucie Bílá - recitál ÚT 19.00

HIGHWAY CLUB 61
U Černé věže
Petra Börnerová Acoustic Duo - koncert

ÚT 21.00

KD VLTAVA
Fr. Ondříčka
K2, Sweet Zone, Sour Bitch, Pytel blech,
Dona Said Yes, Black Bull, Warhawk, Dark
Angels - koncert ÚT 18.00

MC FABRIKA
Jeronýmova ul.
No Stress + Spanilá jízda - koncert ÚT 21.00

MIGHTY BAR VELBLOUD
U Tří lvů
The Rocket Dogz + Jet 8 - koncert

ÚT 20.30

KLUB HORKÁ VANA
Česká ul.
Šantré - koncert ÚT 19.30

Lomnice nad Lužnicí
KOSTEL SV. VÁCLAVA
Varhanní koncert Jana Zábranského

ST 17.00

Písek
DIVADLO POD ČAROU
Tyršova ul.
200 zbraní + Blaženka - koncert ÚT 20.00

Třeboň
LÁZNĚ AURORA
Lázeňská ul.
Třeboňský lázeňský symfonický orchestr -
koncert ÚT 19.00

STRAKONICE Obyvatelé jedné z
nejhustěji obydlených lokalit ve
Strakonicích – sídliště 1. máje, se
po letech dočkají. Roky upozorňu-
jí na špatný stav chodníků a nedo-
statek parkovacích míst. Strako-
nická radnice se teď pustila do re-
konstrukce, jejímž cílem je jejich
připomínky vyslyšet.

Radnice chce opravit dva tisíce
metrů čtverečních chodníků. Ty
jsou na mnoha místech ve špat-
ném stavu. „Dlaždice se propada-
jí, chodníky jsou zarostlé a plné
děr,“ postěžovala si obyvatelka
sídliště Daniela Sýkorová.

Město se zároveň pustí i do
stavby 45 nových parkovacích
míst. Vzniknou různě po celém
sídlišti, a to po úpravě součas-
ných komunikací. Prostoru na síd-
lišti příliš není, ze dvou stran je se-
vřené frekventovanými silnicemi,
z dalších řekou a mlýnským náho-
nem.

Po rekonstrukci, která vyjde na
téměř 7,4 milionu korun, bude na

sídlišti celkově 191 parkovacích
míst. Bytů je zde kolem tří set.

Radnice chce, aby stavební fir-
ma Casta, která zakázku vyhrála,
vše stihla do konce listopadu. „Na
sídlišti budou i nové lavičky, koše,
veřejné osvětlení a zeleň,“ řekla
místostarostka Ivana Říhová.

Strakonice původně odhadova-
ly, že je rekonstrukce vyjde na
více než 13 milionů korun. Kvůli
krizi ve stavebnictví to ale bude té-
měř polovina. Čtyři miliony z
toho navíc zaplatí město z dotace,
kterou získalo.

Kvůli křižovatce přišli o klid
Strakonice zároveň plánují vybu-
dovat chodník k ulici Mlýnská. Už
dnes si okolo restaurace a mateř-
ské školy krátí lidé cestu a vede
tudy vyšlapaná stezka. Ta slouží
jako zkratka do centra nebo na ná-
kupy do obchodního centra Hvěz-
da.

Lidé na nedostatky na sídlišti
upozornili při veřejné debatě se

starostou už před dvěma lety. Teh-
dy jejich výtky směřovaly právě k
povrchům chodníků, nedostatku
parkovacích míst nebo i k chybějí-
cím kontejnerům.

Nově bude na sídlišti 12 míst,
kde bude stát 57 kontejnerů. Na
sídlišti se objeví i 25 nových
vzrostlých stromů místo starých,
které byly pokáceny.

Obyvatelé se už dnes nemohou
rekonstrukce dočkat. „Víceméně
je to náplast za to, jak špatné oko-
lí jsme tu roky měli. Před dvěma
lety radnice ještě změnila křižo-
vatku na výpadovce na Prahu a Pí-
sek a posunula nám ji ještě blíže k
našim domovům. Takže jsme zce-
la přišli o klid,“ popsala další oby-
vatelka sídliště Petra Králová.

Část sídliště 1. máje opravila
radnice už loni. Lokalita dostala
nové veřejné osvětlení, lavičky,
odpadkové koše i zeleň. První
část rekonstrukce stála 4,4 milio-
nu korun, z toho tři miliony činila
dotace. Václav Janouš

Lidé od nás
Ani velké, ani
malé. Vodňany
bych neměnil

Rekonstrukce sídliště 1. máje ve Strakonicích vyjde na téměř 7,4 milionu. Kromě
nových míst pro auta tu město plánuje i opravu chodníků, které se místy propadají.
Vyroste tu také nové osvětlení a lavičky. Práce mají být hotové do konce listopadu.

V odňany jsou pro mě měs-
to úplně tak akorát. Ne-
jsou zkrátka moc velké,

ani moc malé. Jsem zde už zvyk-
lý a určitě bych je za jiné město
nevyměnil. Momentálně, tedy
konkrétně před třemi měsíci,
jsem ve Vodňanech otevřel první
rybí restauraci nacházející se ve
městě, které má rybářskou tradi-
ci. Pokud se mohu zmínit o jejím
fungování, tak s tím jsem dosud
velmi spokojen, není tu totiž v
tomto směru žádná obdobná
konkurence. Vybral jsem si zkrát-
ka na místní poměry specifický
obor. Vodňany jsou navíc měs-
tem, kde se ryby chovaly a chova-
jí tak nějak odjakživa, mají v tom
tradici, a zároveň je tady i specia-
lizovaná rybářská škola. Jsem
zde naprosto spokojen.

Svatováclavský jarmark
V zahradě Mateřské školy Pohádka v Plané nad
Lužnicí se konal v sobotu 24. září Svatováclavský
jarmark. Foto: Jiří Riki Řeháček(rehacek.rajce.idnes.cz)

Cestou zvuku. Na výstavě objevíte i Edisonův polyfon

Historické gramofony i rádia v muzeu
Historické přístroje od polyfonů na voskové válečky, přes gramofo-
ny na kličky, elektrické gramofony, radiopřijímače až po magnetofo-
ny uvidíte do konce října na strakonické výstavě Cestou zvuku v Mu-
zeu středního Pootaví. Zastoupeny jsou i desky. Sbírka Jiřího Klo-
boučníka obsahuje exponáty od poloviny 19. století po současnost.
Raritou je typ Edisonova prvního polyfonu. V muzeu je otevřeno
denně kromě pondělí od 9 do 16 hodin. (aum)

Divadla
O pejskovi a kočičce
v Sezimově Ústí

Karel
Jarmar
provozovatel rybí
restaurace, Vodňany

Kina Na snímek Kůže, kterou nosím, můžete vyrazit do českobudějovické KotvyKoncerty
Recitál Lucie Bílé
v DK Metropol

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

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

Muzeum středního Pootaví Strakonice – výstava Cestou zvuku
Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

Zprávy z měst

Vyslyšeli nářky
řidičů. Dají jim 45
parkovacích míst

Jana Eyrová Romantický film
uvidíte v kině Národka v
Prachaticích. Foto: Bontofilm

Vaším objektivem Fotografie Jiřího Rikiho Řeháčka umístěné na serveru rajce.net. Vyfotografujte i vy kdykoli zajímavou akci a své snímky uložte na server rajce.net. Vybrané fotografie v MF DNES pravidelně zveřejňujeme.


