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České Budějovice
KONZERVATOŘ
Kanovnická ul.
Koncert posluchačů 18.00

MIGHTY BAR VELBLOUD
U Tří lvů
Intessar
V klubu vystoupí orientální tanečnice a bu-
beníci 20.30

Písek
DIVADLO POD ČAROU
Tyršova ul.
Rockování
Hudební publicista Jiří Černý představí le-
gendární folkrockovou kapelu Marsyas v
čele se Zuzanou Michnovou, která je jednou
z nejvýraznějších osobností českého folku a
rocku. 20.00

Strakonice
HRAD, rytířský sál
Dominika Hošková, Jiří Hošek (violoncello)
- violoncellový koncert 19.30

České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800
Modrý tygr 15.30
Signál 17.30
Černobílý svět 20.00

MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998
Tohle je válka! 20.20
Kocour v botách 12.20
John Carter - Mezi dvěma světy

14.30, 17.30
Čtyři slunce 13.10, 15.30, 17.50, 20.10
Alvin a Chipmunkové 3 12.45
Železná lady 14.45, 17.00, 19.15
Ghost Rider 2 13.30, 21.30

Modrý tygr 12.00, 13.45, 14.40
John Carter 3D - Mezi dvěma světy

12.40, 15.30, 18.20, 21.10
Ghost Rider 2 3D 15.40, 17.50
John Carter - Mezi dvěma světy 20.00
Láska je láska 14.15, 19.00
Mezi vlky 16.30, 19.00, 21.30
Signál 15.45, 18.15
Žena v černém 20.50
Cesta na tajuplný ostrov 2 3D 12.30, 16.50
Ďábel v těle 21.15

Český Krumlov
KINO J & K
Špičák 134, tel. 380 711 892
Kocour v botách 3D 17.00

Železná lady 19.00

Kaplice
KINO
Linecká 434, tel. 380 311 388
Rodina je základ státu 20.00

Milevsko
KINO
ul. 5. května 724, tel. 382 521 216
Jeden musí z kola ven 17.30, 20.00

Písek
KINO PORTYČ
Čechova 406, tel. 382 734 716

West Side Story 20.00

Sezimovo Ústí
KINO SPEKTRUM
náměstí T. Bati 701, tel. 381 275 805
Tohle je válka! 19.30

Strakonice
KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867
Ďábel v těle 17.30, 20.00

Tábor
KINO SVĚT
nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200
Alvin a Chipmunkové 3 17.30

Lidice 20.00

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Muži v naději 20.30

Týn nad Vltavou
3D KINO SOKOLOVNA
Tyršova ul.
Láska je láska 19.30

Vimperk
KINO ŠUMAVA
Johnova 226, tel. 388 413 800
Le Havre 20.00

České Budějovice
JIHOČESKÉ DIVADLO
Dr. Stejskala 19, tel. 386 356 925
Misantrop 19.00
Jihočeské divadlo nastudovalo v české pre-
miéře hru britského dramatika Martina
Crimpa, který Moliérovu hořkou komedii
přenesl do současného Londýna. V hlavní
roli Alcesta se představí Jan Hušek, partner-
kou mu je Teresa Branna.

Lidé od nás
Připravujeme
v obci nové
stavební parcely

STRAKONICE První část opravy zá-
bradlí ochozu hradní věže Rumpál
na strakonickém hradě odstartova-
la. Stavebníci začali opravovat ha-
varijní stav a vyztužovat ochoz na
hradní věži, která je národní kultur-
ní památkou.
Kromě toho opraví dělníci i trhli-

ny v podlaze, chrliče srážkové
vody a celý ochoz bude mít novou
omítku. Celá oprava by měla být
hotova do konce dubna.
„Náklady na opravu v letošním

roce jsou přes 217 tisíc korun. Jed-
ná se o první etapu celkové obno-
vy národní kulturní památky Rum-
pál,“ řekla ředitelkaMuzea střední-
ho Pootaví ve Strakonicích Ludmi-
la Koštová.
Rekonstrukce bude pokračovat

i v dalších letech podle finančních
možnostíměsta. Zejména je potře-
ba opravit zastřešení věže a vstup-
ní dveře.
Radnice chcemít válcovou gotic-

kou věž hradu opravenou co nejdří-
ve, aby se sem směli už v květnu
znovu podívat turisté, a hlavně v
srpnu pak účastníci jubilejního
dvacátého ročníku Mezinárodního
dudáckého festivalu. Ochoz navště-

vovalo zhruba 20 tisíc lidí ročně.
Na rekonstrukci budou proto, že

Rumpál i hrad jsou národní kultur-
ní památkou, dohlížet i památkáři.
Zdivo věže je původní, ochoz už vy-
budoval ve třicátých letech Klub
českých turistů z cihel s cemento-
vou omítkou. Původní dřevěný
ochoz zanikl už v době baroka.
V následujících letech bude, dle

finančních možností, obnova po-
kračovat opravou a zastřešením
hradního ochozu k věži a výmě-
nou vstupních dveří.
Obranná věž Rumpál dostala

pravděpodobně jméno podle zaří-
zení, kterým se spouštěli do hlado-
morny v přízemí provinilci. Byla
součástí obranného systému hra-
du vybudovaného za Bavora II. ko-
lem roku 1270 a stála uprostřed
hradby chránící hrad ze západní
strany.
Původně měl Rumpál dvě patra

ochozů. Současná podoba je však
výsledkem necitlivé přestavby ve
třicátých letech minulého století.
Podobný stavební ráz mají věže na
Zvíkově, Bítově naDyji či na Svoja-
nově.
Do strakonického Rumpálu

vede 96 schodů a z ochozu je vidět
nejen na město okolo Otavy a Vo-
lyňky, ale i na vrcholky šumavské-
ho předhůří.
Strakonická radnice opravuje

hrad průběžně už několik let. In-
vestovala do něj přes 150 milionů
korun. V památce vznikly nové
přednáškové sály, výstavní prosto-
ry či expozice. Václav Janouš

RADOŠOVICE Strakoničtí ochraná-
ři vybudovali u rušné silnice ze
Strakonic do Volyně a dále na čes-
ko-německý hraniční přechod ve
Strážném stovky metrů dlouhé zá-
brany, aby se žáby migrující přes
cestu do rybníků nemohly dostat
pod kola projíždějících automobi-
lů. Pomáhají jim takto přežít už
druhý rok.
Zábrany z plastové síťoviny po-

stavili v sobotu u křižovatky mezi

Radošovicemi a Kapsovou Lhotou
u výpadovky ze Strakonic. Materi-
ál jim koupila strakonická radnice.
„Jako každoročně se s nadcháze-

jícím jarem snaží obojživelníci pře-
souvat z míst zimního spánku do
vodních nádrží, kde se pak roz-
množují. Zde jim ale konkrétně sto-
jí v cestě frekventovaná silnice,“
říká Ondřej Feit z odboru životní-
ho prostředí strakonické radnice.
Pod koly automobilů každoroč-

ně hynuly stovky chráněných živo-
čichů, zejména ropuch obecných.
Členové Českého svazu ochránců
přírody proto stavbu zábran vy-
mysleli poprvé loni, kdy se pokusi-
li navést žáby do trubek vedoucích
pod silnicí. Podle Viléma Hrdličky,
kterýměl stavbu na starosti,migro-
valo tehdy přes silnici zhruba dva
tisíce žab, zejména ropuchy obec-
né a skokani hnědí. Na silnici zahy-
nuly zhruba tři stovky zvířat. Nao-

pak výsledkem akce byly shluky va-
jíček ropuch v rybníčku, kammíři-
ly, o velikosti čtyř bramborových
pytlů. „Vše se zachránit nedá, ale
je lepší se o něco pokusit, než nedě-
lat nic,“ míní Hrdlička.
Strakoničtí ochránci teď vyzýva-

jí obyvatele, aby je informovali o
dalších místech, kudy obojživelní-
ci migrují. Žáby kromě přesunů do
rybníčků ohrožuje i chemizace a
vysoušení půd. Václav Janouš

P řipravujeme v severozápad-
ní části obce nové stavební
parcely. Dvacítka pozemků

vzniká u výpadovky z obce na Ho-
ražďovice nedaleko bývalé mateř-
ské školy. Do konce roku budou
pozemky zasíťované elektřinou,
do poloviny příštího roku bude ho-
tová kanalizace a voda přivedená
vždy na hranu pozemků.
Stavební pozemky mají zhruba

tisíc metrů čtverečních a prodává-
me je za cenu 450 korun za metr
čtvereční.
Nejpozději do poloviny roku

2015 zároveň obec připraví štěrko-
vý podklad cesty. Věříme, že zá-
jem budoumít hlavně mladé rodi-
ny.

Bázumský pohár 2012
V Českých Žlebech, Kubově Huti a Horní Vltavici se 10.
března utkali malí lyžaři o Bázumský pohár.

Foto: Ladislav Beran (ladaber.rajce.idnes.cz)

Ve Strakonicích začala
rekonstrukce hradní věže,
která je národní kulturní
památkou. První fáze
opravy ochozu má být
hotova do konce dubna.

Koncerty
Jiří Černý představí
Zuzanu Michnovou

Luboš
Krupka
starosta
Střelských Hoštic

Kina Snímek Tohle je válka! můžete vidět v českobudějovickém CineStaru

Divadla
Misantropa hrají
v Budějovicích

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 ŠumavaZprávy z měst

StrakoniceStrakoniceStrakonice

RadošoviceRadošoviceRadošovice

směr
Volyně

Zábrany
proti žábám

Zastřešení a vstupní dveře Rekonstrukce Rumpálu bude pokračovat i v dalších letech. Záleží však na
finančních možnostech města. Je třeba opravit zastřešení věže a vstupní dveře. Foto: Ladislav Němec, MF DNES

Na Rumpálu opraví zábradlí,
trhliny v podlaze i chrliče vody

U silnice natáhli síť, aby žáby nehynuly pod auty

Vaším objektivem Snímky Ladislava Berana umístěné na serveru rajce.idnes.cz. Nafoťte jakoukoli zajímavou akci a snímky pošlete na uvedený server. Vybrané fotografie v našem deníku pravidelně zveřejňujeme


