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České Budějovice
JIHOČESKÉ DIVADLO
Dr. Stejskala 19, tel. 386 356 925
Muž sedmi sester 19.00
DK METROPOL
Senovážné nám.
Komedianti 19.00

DK SLAVIE
Jirsíkova ul.
Ženitba 19.30

Český Krumlov
MĚSTSKÉ DIVADLO
Horní Brána 2, tel. 380 711 775
Herci jsou unavení 19.30

Kaplice
KULTURNÍ DŮM
... Vstupte! 19.30

České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800
Železná lady 17.30
The Artist 20.00

MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998
Tohle je válka! 18.30, 20.45
Láska je láska 14.10, 16.20, 19.00, 21.15
Žena v černém 14.10, 18.20, 20.30
Jack a Jill 16.15
Železná lady 18.00, 20.20
Válečný kůň 15.00
Signál 14.00, 16.30, 19.00, 21.30

Ghost Rider 3D 15.40, 17.50, 20.00
Ďábel v těle 16.15, 18.15, 20.15
Ghost Rider 19.10, 21.20
Modrý tygr 15.10, 17.10
Cesta na tajuplný ostrov 2 3D 14.40, 16.50

Český Krumlov
KINO J & K
Špičák 134, tel. 380 711 892
Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba 3D

19.00

Kaplice
KINO

Linecká 434, tel. 380 311 388
Perfect Days - I ženymají své dny 20.00

Milevsko
KINO
ul. 5. května 724, tel. 382 521 216
Muž na hraně 17.30, 20.00

Písek
KINO PORTYČ
Čechova 406, tel. 382 734 716
Hamlet podniká 20.00

Prachatice

MĚSTSKÉ DIVADLO
Velké náměstí 2, tel. 388 318 789
Expediční kamera 17.00

Sezimovo Ústí
KINO SPEKTRUM
náměstí T. Bati 701, tel. 381 275 805
Mission: Impossible - Ghost Protocol 19.30

Strakonice
KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867
Školní výlet 17.30, 20.00

Tábor

KINO SVĚT
nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200
Rio 15.30
Habermannův mlýn 17.30
Farářův konec 20.00

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Signál 20.30

Týn nad Vltavou
3D KINO SOKOLOVNA
Tyršova ul.
Ďábel v těle 19.30

České Budějovice
KONZERVATOŘ
Kanovnická ul.
Koncert posluchačů 18.00

KONCERTNÍ SÍŇ O. JEREMIÁŠE
Kněžská ul.
Klavírní recitál Sama Rotmana 19.30

Jindřichův Hradec
KC JITKA
Otín
Jan a František Nedvědovi - koncert 19.30

Lidé od nás
Bude to první
komfortní
koupání v Blatné

STRAKONICE Ačkoliv ještě před pár
lety se ve většině měst uzavíraly
mateřské školy kvůli nedostatku
dětí, dnes je situace opačná. A o
tom, jak kapacitu mateřinek zvý-
šit, přemýšlejí i ve Strakonicích.
Pro příští školní rok budou veměs-
tě desítky nových míst, přetlak do
školek je ale enormní – jen ve Stra-
konicích se nedostane na 161 dětí.
Ve Strakonicích může nyní do

mateřských škol chodit 873 dětí.

To ale nestačí, protože rodičů, kte-
ří by chtěli do těchto zařízení umís-
tit své potomky, je více.
„Městomá již vytipované objek-

ty, kde by se dal počet dětí navýšit.
Například jedna třída pro 24 před-
školáků s jistotou přibude po re-
konstrukci bývalé jídelny v Mateř-
ské škole Šumavská,“ řekla mluvčí
radnice Irena Malotová.
Jen děti předškolního věku, kte-

ré budoumít přednost, má do ško-

lek umístit 399 rodičů. „Budeme
samozřejmě zjišťovat, zda jejich zá-
jem trvá i v případě, že jim bude
nabídnuta jiná školka než ta, kte-
rou pro své dítě vybrali, ale jejíž ka-
pacita bude již naplněná,“ upřesni-
la místostarostka Ivana Říhová.
Přednost opět dostanou dětima-

tek, které ukončí rodičovskou do-
volenou a nastoupí v daném roce
do práce. Děti, z nichž by napřes-
rok měli být školáci, mají umístění
v předškolním zařízení garantová-
no zákonem.
„Získat místo ve školce pro dítě,

když jsem ještě s druhýmnamateř-
ské, je problém. Školky jsou nyní
plné, vybírat si, kamdítě bude cho-
dit, vůbec nejde. Proto vítám, že se

kapacita školek bude rozšiřovat,
už jsem uvažovala i tom, že by-
chom zažádali ve školce ve vsi, kde
mám rodiče,“ říká maminka Alena
Šiklová.

Úředníci odhadovali špatně
Kapacita se například v Mateřské
škole A. B. Svojsíka zvýší o 12 míst,
šest dětí přijmou vmateřince vHo-
lečkově ulici a radnice už chystá i
třeba přestavbu přízemí bývalé Zá-
kladní školy v Lidické ulici v cent-
ru města, odkud se žáci přestěho-
vali do nové školy za 350 milionů
korun na jižním okraji města v Po-
vážské ulici.
Právě v Lidické ulici by vznikla

celá jedna detašovaná třída nedale-

ké školky U parku. „Jsem přesvěd-
čená, že pro děti všech maminek,
které jsou nebo v příštím roce na-
stoupí do zaměstnání, místo ve
školkách zajistíme,“ doplnila Řího-
vá.
Strakonice se na řešení kapacity

školek „připravovaly“ díky zápi-
sům, které vypsaly o tři měsíce dří-
ve. Podle odhadů úředníků pro
děti mělo původně chybět sedma-
dvacet míst, nakonec byl převis
oproti kapacitě 161 dětí.
Nedostatek míst je i proto, že

loni nepřijaly školy téměř žádné
dvouleté děti a v letošním roce
bylo mnohem více maminek, kte-
rým končila dvouletámateřská do-
volená. Václav Janouš

HOSLOVICE Nejstarší český vodní
mlýn v Hoslovicích na Strakonic-
ku se chystá na nabitou sezonu.
Na své si o víkendech přijdou obdi-
vovatelé lidových řemesel, staro-
české gastronomie i zapomenu-
tých zvyků. Navíc tu 28. dubna ote-
vřou nové informační centrum s
prostorem pro výstavy, občerstve-
ním i zázemím pro návštěvníky.
První akcí v hoslovickém mlýně

budou tradiční Velikonoce na Pod-
lesí. Od 30. března do 1. dubna se v
areálu mohou lidé těšit na pletení
pomlázek či na různé techniky zdo-
bení vajec. Péct se budou mazan-
ce, jidáše či česnekové placky.
„Bude se připravovat i tradiční veli-
konoční pokrmpučálka, děti si po-
tom užijí hry a soutěže,“ přiblížil
správce mlýna Jaroslav Janout.

Soutěž v sečení trávy
Programbude pokračovat 19. květ-
na předváděním zpracování mlé-
ka a vlny. „Budeme tu stříhat ovce
a zpracovávat vlnu, přítomen
bude také kovář,“ přiblížil Janout.
Soutěžit v sečení trávy můžete v

sobotu 16. června. Sekačku ale ne-
potřebujete, do ruky dostanete
kosu. „Jedná se o pátý ročník soutě-
že v naklepávání kosy a sečení trá-
vy,“ dodal správce.
Čtrnáctý červencový den se pak

ponese ve znamení dětských her,
soutěží a pohádkových bytostí.
O víkendu 11. a 12. srpna v Ho-

slovicích předvedou staré způsoby

sklizně a zpracování obilí. Při Do-
žínkách namlýně se bude vázat po-
sečené obilí do snopů a mlátit ce-
pem. Akci doplní ukázky výrobků
ze slámy či pečení chleba a placek.
Předposlední zářijový víkend ne-

chá do své domácnosti nakouk-

noutmlynářka. Zájemci tak pozna-
jí život vemlýně, uvidí tkaní, drát-
kování, paličkování a ochutnají
speciality: vdolky či housky.
Práci mlynáře naopak zájemci

uvidí první říjnovou sobotu. To se
v Hoslovicích bude zpracovávat

dřevo. Sezona skončí 28. října.
Vstupné na akce činí 20 či 40 ko-
run, aktuální program je na www.
muzeum.strakonice.eu.
Středověký hoslovickýmlýn, kte-

rý funguje v rámci Muzea střední-
ho Pootaví, navíc pokračuje i ve

spolupráci s muzeem v příhranič-
ním německém Finsterau, kde v
pátek otevřeli výstavu o hoslovic-
kémmlýně. V červenci a v září tam
pak Hoslovičtí přijedou prezento-
vat českou úpravu ryb a pečení
chleba. Jan Škoda

Krátce
STRAKONICE

Kapli svatého
Vojtěcha čeká oprava
Ještě letos se dočká kaple sv. Vojtě-
cha na strakonickém hřbitově
opravy. Ta vyjde na 1,3milionu ko-
run. Kaple je známá jako hrobka
maltézských kněží a stojí jižně od
kostela sv. Václava napravo od
hřbitovní brány. (vj)

MLADĚJOVICE

Z garáže ukradl
auto a sedm párů lyží
Garáž v obci Mladějovice na Vod-
ňansku vykradl v noci na pátek zlo-
děj. Odjel s Peugeotem 307, šesti
páry sjezdových lyží a jedním pá-
rem běžek. Majitel škodu vyčíslil
na 190 tisíc korun. (red)

V prosinci loňského roku
jsme začali stavět venkovní
koupaliště v areálu bývalé-

ho stavebního podniku nedaleko
centra města. Koupaliště bude ho-
tové v červnu příštího roku a jeho
výstavba vyjde na 58 milionů ko-
run, z čehož tři čtvrtiny pokryje do-
tace. Samozřejmě, akci musíme z
rozpočtu města předfinancovat.
Bude to první komfortní koupání
v Blatné, protože v létě lidé využí-
vají rybníky či lomy v okolí, ale ty
jsou často plné sinic. Zastupitelé
nyní budou také schvalovat dotaci
na výstavbu komunitního centra.
To chceme vytvořit přestavbou bý-
valých skladů u železničního ná-
draží. Vzniknout by zde měl sál s
pódiem a kapacitou 150 míst,
malá kavárna, masážní centrum a
zázemí pro spolky, kterých je v
Blatné poměrně dost. Investice vy-
jde na 50 milionů korun.

Masopust V sobotu 3. března se v Příbrazi na
Jindřichohradecku konal tradiční masopust, na kterém se
sešlo 40 masek. Foto: Markéta Blažková (pribraz.rajce.idnes.cz)

Ve školkách je celkem 873 míst. To ale nestačí. Město
pracuje na tom, jak jejich kapacitu zvýšit. Přednost
opět dostanou děti matek, které ukončí rodičovskou
dovolenou a nastoupí v daném roce do práce.

PROGRAM

Hoslovický mlýn
v roce 2012
Při akcích se za vhodného počasí
několikrát spouští mlýnské kolo,
aby návštěvníci viděli mlecí zařízení
v chodu. Program bývá doplněn
o ukázky tradičních řemesel
vztahujících se k tématu a menší
prodej těchto výrobků. Nechybí
ani návštěvy krajánků, poslech
harmoniky a hry pro děti.
30. 3.–1. 4.
Velikonoce na Podlesí
28. 4.
Slavnostní otevření nové budovy
informačního centra v Hoslovicích
16. 6.
Klepač Podlesí
14. 7.
Dětský den v Hoslovicích
11.–12. 8.
Dožínky na mlýně
22.–23. 9.
Domácnost paní mlynářky
6. 10.
Zpracování dřeva
28. 10.
Ukončení sezony

Divadla
Herci jsou unavení
dávají v Krumlově

Kina Cestu na tajuplný ostrov 2 3D promítají v českobudějovickém CineStaruKoncerty
Jan a František
Nedvědovi v KC Jitka

Bohuslav
Navrátil
starosta
Blatné

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktoroviMartinu Benešovi
(martin.benes@mfdnes.cz),
tel.: 388 909 218.
» Inzertní poradce pro Hradecko
je Drahomíra Fajtlová (drahomira.
fajtlova@mafra.cz), tel.: 602 534 943

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

Vodní mlýn Na své si o víkendech v nadcházející sezoně v Hoslovicích přijdou obdivovatelé lidových řemesel,
staročeské gastronomie i zapomenutých zvyků. Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

Strakonické mateřské školy hlásí
plno. Nedostane se na 161 dětí

Velikonoce zahájí sezonu v hoslovickém mlýně

Vaším objektivem Fotografie Markéty Blažkové umístěné na serveru rajce.idnes.cz. Vyfotografujte také zajímavou akci a snímky umístěte na tento server. Vybraná fota pravidelně zveřejňujeme


