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České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800
Tintinova dobrodružství 15.30
Půlnoc v Paříži 17.30
Muži v naději 20.00

MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998
Velká vánoční jízda (digital) 13.15, 15.30
Šťastný Nový rok (digital) 17.45, 20.00
Věc: Počátek (digital) 20.15
Kocour v botách (digital)

12.30, 13.50, 14.40, 15.50, 16.50
Hranaři (digital) 18.50, 21.15
Alvin a Chipmunkové (digital)

12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Přizdi*sráči (digital)

12.40, 14.50, 17.00, 19.10, 21.20
Moneyball (digital) 17.50, 20.40
Mission - Impossible 4 (digital) - Špionážní
agentura IMF má problém. Právě když její
eso, Ethan Hunt (Tom Cruise), provádělo taj-
nou operaci v Moskvě, spáchal kdosi bom-
bový útok na Kreml. Ruští představitelé
jsou rozezlení a mluví o válečném aktu. A
protože se všechny nitky sbíhají u IMF, ame-
rický prezident dá pro jistotu od agentury
ruce pryč vyhlášením „Ghost Protocolu“,
čímž z jejích členů udělá lidi na odstřel.
Ethan Hunt se proto pokusí o nemožné. Spo-
lečně s trojicí věrných se pokusí najít pacha-
tele útoku. 15.40, 17.30, 18.30, 20.20, 21.20
Twilight Sága: Rozbřesk - 1. část (digital)

13.10
Perfect Days - I ženy mají své dny (digital)

18.50
Rumový deník (digital) 16.20, 21.20
Velká vánoční jízda 3D 12.00, 14.10
Kocour v botách 3D 13.20, 15.30

Jindřichův Hradec
KINO STŘELNICE

nám. T. G. M. 107, tel. 384 351 219
Vendeta 17.30, 20.00

Milevsko
KINO
ul. 5. května 724, tel. 382 521 216
Rumový deník 17.30, 20.00

Písek
KINO PORTYČ
Čechova 406, tel. 382 734 716
Kocour v botách 17.30
U2 3D 20.00

Soběslav
KINO
Nerudova 424, tel. 381 524 648
Micimutr 16.00
Přizdis*áči - Tvůrčí tým televizního fenomé-
nu, úspěšného seriálu The Inbetweeners, se
vrací s celovečerním snímkem PŘIZDIS*Á-
ČI, aby ukázal, co se stane, když se čtveřice
mladíků vypraví na dovolenou bez svých
rodičů, bez učitelů, bez peněz a s velmi ma-
lou šancí na to, že by dovolenou mohli strá-
vit v dámské společnosti. 19.00

Strakonice
KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867
Alvin a Chipmunkové 3 17.30
Šťastný Nový rok 20.00

Tábor
KINO SVĚT
nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200
Auta 2 15.00
Ocelová pěst 17.30
Vyměřený čas 20.00

Velešín
KINO
Družstevní 596, tel. 380 331 003
Kocour v botách 3D 17.00

České Budějovice
MIGHTY BAR VELBLOUD
U Tří lvů
Znouzectnost - koncert 20.30

Písek
DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA
Tylova ul.
Staropražští heligonkáři - koncert 19.00
KAVÁRNA U VAVŘINY
Soukenická ul.
Goodfellas + Model Bazaar - koncert 19.00

Veselí nad Lužnicí
KULTURNÍ DůM
tř. Čs. Armády
Taneční skupina Coda, Tábor Superstar
Band, Dog and Paulína, Základní škola K Za-
stávce Veselí n. L., Taneční studio Žába -
koncert 19.00

České Budějovice
JIHOČESKÉ DIVADLO
Dr. Stejskala 19, tel. 386 356 925
Slepice 19.00

Jindřichův Hradec
KD STŘELNICE
Klášterská 135/II., tel. 384 351 219
Prachy!!! 19.00

Veselí nad Lužnicí
KULTURNÍ DŮM
tř. Čs. armády
Světlo tmou 19.00

Lidé od nás
Mrzí mě, že je
kulturní dům
tak zanedbaný VODŇANY Pro všechny mladé rodi-

ny, které ve Vodňanech uvažují, že
by si postavily dům, ale až dosud
marně sháněly pozemky, to bude
skvělá zpráva.

Desítky nových parcel vznikají
blízko víceúčelové haly a na Pražá-
ku nedaleko města. Ceny zasíťova-
ných parcel budou také zajímavé,
zhruba 500 korun ze metr čtvereč-
ní.

První parcely začaly vznikat pří-
mo ve Vodňanech v lokalitě Na Ka-
meni za ulicí Výstavní nedaleko ví-
ceúčelové haly. Zde bude šestadva-
cet nových zasíťovaných parcel.

Investice za 20 milionů
„Nejčastěji o rozloze od 950 do 1
300 metrů čtverečních,“ popisuje
chystané stavební pozemky mís-
tostarosta města Karel Burda.

Radnici přivedení elektřiny,
vody a kanalizace k pozemkům,
stejně jako nové chodníky a ulice
vyjdou zhruba na třicet milionů ko-
run. Z vlastních peněz ale na to roz-
hodně rybářské město mít nebu-
de. Celkově v rozpočtu hospodaří
se 111 miliony.

„Budeme si muset vzít úvěr, ale
protože zadluženost města dosa-
huje jen šesti procent, pak věřím,
že od bank budeme mít výhodné
podmínky a nabídky,“ vysvětlil sta-
rosta Viktor Blaščák.

Pozemky budou připravené ke
stavbě zhruba v září příštího roku.
Pak je město začne pravděpodob-
ně v dražbě prodávat zájemcům.

Cena: 500 korun za metr čtvereční.
„To je velmi dobrá suma, za ta-

kovou cenu jsou k mání parcely v
malých obcích dále od měst,“ uve-

dl třicetiletý Radovan Šilhavý z
Vodňan, který by s přítelkyní o kou-
pi jedné z parcel uvažoval.

Vodňany ale neplánují, že by z

peněz, které získají zpět od lidí,
rovnou platily úvěr. Chtějí je rov-
nou použít na zasíťování dalších
pozemků. Tentokrát osmnácti par-
cel na Pražáku, v obci vzdálené
přes dva kilometry od města.

„Už připravujeme projekt, inves-
tice nás vyjde zhruba na 20 milio-
nů korun,“ dodal starosta Blaščák.

Metr čtvereční nové parcely na
Pražáku na jižním okraji obce
bude pravděpodobně dokonce ješ-
tě levnější než první parcely ve
Vodňanech. Vyjde na 400 korun,
což bude vyvolávací cena v draž-
bě. Peníze z těchto prodejů pak
radnice použije na zaplacení úvě-
ru. Václav Janouš

KADOV Řetězec IKEA byl do roku
2010 hlavním odběratelem společ-
nosti Larix-toz z Kadova u Blatné,
která se zabývá dřevovýrobou.
Když spolupráce skončila, malá fir-
ma začala řešit náhradní výrobu.

„Zvažovali jsme několik nových
programů a rozhodli jsme se pro
dřevěné hračky. Vliv na tomto roz-
hodnutí měly mé děti i děti společ-
níka firmy pana Šlaise. Inspirací
nám bylo, jak si dokážou hrát a tvo-
řit z dřevěných odřezků a kostek,
které jsme z dílny přinesli domů.
Chceme vymýšlet hračky, které bu-
dou fungovat na podobném princi-
pu. Když to baví naše děti, tak to
ještě zdokonalíme a snad to za-
ujme i ty ostatní,“ vysvětluje Rená-
ta Prokopiusová, která má ve firmě
na starosti obchod a zavádění no-
vých programů.

Vyrábějí i zahradní nábytek
S výrobou dřevěných českých hra-
ček začali v Kadově letos v listopa-
du, už ale od jara hračky vyvíjeli a
testovali. Současně probíhala certi-
fikace kvůli bezpečnosti hraček.

„S vymýšlením byla zábava, vy-
hotovení byl ale už větší oříšek. Při
výrobě bylo třeba mnoho věcí pře-
pracovat tak, aby vše splňovalo
předpisy a bylo to vyrobitelné,“ vy-
práví Prokopiusová.

Hračky z kadovské firmy už
mají za sebou křest, jejich patron-
kami se staly blatenské mažoretky
Prezioso, letošní mistryně Evropy
v mažoretkovém sportu. Také mají
svůj název – Kipito.

„Vymyslely ho děti, na rozdíl od

původně uvažovaného Kreato –
kreativní, to sice nemá zřetelný vý-
znam, ale zase je to zvučnější a
lépe se to vyslovuje,“ vysvětluje
Prokopiusová.

Hračky bylo také potřeba nafo-
tit do katalogu. „Z maxistavebnice

s velkými díly mi děti sestavily nád-
hernou loď, ale na fotku byla příliš
rozměrná. A když jsem šla nafotit
stavebnici do ateliéru s tím, že z ní
něco podobného složím, tak po-
řád ne a ne se to podařit. Takže na
další focení jsem s sebou vždy bra-

la děti, společně jsme něco postavi-
li a pak fotograf začal fotit,“ vyprá-
ví Prokopiusová.

Firmu Larix-toz založil v roce
1993 se třemi společníky Josef Huř-
ťák. Získala certifikát Regionální
produkt Prácheňsko a kromě hra-

ček vyrábí vybavení dětských poko-
jíčků pro odběratele z Německa.
Dále se zaměřuje na průmyslovou
dřevovýrobu – bedny, nástavce,
dětský a zahradní nábytek, chova-
telské potřeby – úly, boudy a zakáz-
kovou výrobu. Žaneta Pixová

Krátce
STRAKONICE

Už budou vědět, jak
který zastupitel hlasoval
Strakonická opozice, která se snaži-
la prosadit už letos na jaře nákup
elektronického hlasovacího zaříze-
ní, aby bylo jasné, jak který zastupi-
tel při jednání hlasoval, se příští
rok dočká. Vedení města už nyní
hledá, jaká zařízení jsou na trhu a
za kolik je lze pořídit. (vj)

BLATNÁ

Na Tržišti vyroste
bazén s atrakcemi
Blatenská radnice se pustila do re-
vitalizace chátrajícího dříve výrob-
ního a administrativního areálu v
ulici Na Tržišti. Rekonstrukce vy-
jde téměř na 58,5 milionu korun. Z
dotací Evropské unie zaplatí radni-
ce přes 73 procent. Areál bude
opraven nejpozději do poloviny
května roku 2013. Vznikne zde ven-
kovní bazén s různými atrakcemi,
dětské hřiště, brouzdaliště, šatny,
klubovna nebo třeba parkoviště
pro čtyřiadvacet vozů. (vj)

V e Strakonicích žiji 14 let a
velmi se mi tu líbí. Přede-
vším proto, že mají obrov-

sky velký potenciál lidí, které baví
muzika. Je to v porovnání s jinými
městy až nadstandardní. Jen na
gymnáziu jsme měli například pět
slušných rockových kapel. Strako-
nice jsou ideální město, je to od-
sud blízko jak na Šumavu, tak tře-
ba do Prahy. Jediné, co mě mrzí a
bylo by potřeba, je rekonstrukce
kulturního domu. Je ostuda, že ve
městě, které má takový muzikální
potenciál, je tak zanedbaný.

Vánoční výzdoba Večerní osvětlení
města Strakonic ve vánočním čase.

Foto: Milan Maxa (maxxim.rajce.idnes.cz)

Desítky nových parcel vznikají blízko víceúčelové haly
a na Pražáku nedaleko města Vodňany. Pozemky
budou připravené ke stavbě zhruba v září příštího
roku. Zájemcům se budou prodávat v dražbě.

Kina Kocour v botách v Písku Koncerty

Marcela Miková
sbormistryně
gymnaziálního
souboru Fere Angeli

Divadla
Prachy!!!
v Jindřichově Hradci

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

„Budeme si muset vzít
úvěr. Věřím ale, že od
bank budeme mít
výhodné nabídky.“
Viktor Blaščák, starosta Vodňan

Říkají jim Kipito Název hraček z kadovské firmy u Blatné vymyslely děti. Foto: Archiv společnosti Larix-toz

Zprávy z měst

Parcela domu pro mladé rodiny:
500 korun za metr čtvereční

Patronkami hraček z Kadova se staly mažoretky

Vaším objektivem Vyfotografujte kdykoli zajímavou akci a snímky uložte na server rajce.net.


