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Bechyně
KINO
Libušina
Mistrovský plán 20.00

České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800
Čtyři slunce 18.00
Železná lady 20.00

MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998
John Carter - Mezi dvěma světy

15.45, 20.30
Čtyři slunce 18.45, 21.00
Miláček 15.30, 17.45, 20.00
Lorax 14.50
Hunger Games

14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00
Cesta na tajuplný ostrov 2 3D 14.15
Hurá do Afriky! 3D 16.30, 18.30
Probudím se včera

14.00, 16.30, 17.30, 19.00, 20.00, 21.30
Hurá do Afriky! 15.20

Český Krumlov
KINO J & K
Špičák 134, tel. 380 711 892
Čtyři slunce 19.00

Hluboká nad Vltavou
KINO PANORAMA
Masarykova 974, tel. 387 966 170
Alvin a Chipmunkové 3 17.00

Jindřichův Hradec
KINO STŘELNICE
nám. T. G. M. 107, tel. 384 351 219
Giacomo Puccini - La Bohéme 19.00

Kaplice
KINO
Linecká 434, tel. 380 311 388
... a bude hůř 20.00

Milevsko
KINO
ul. 5. května 724, tel. 382 521 216
Čtyři slunce 17.30, 20.00

Písek
KINO PORTYČ
Čechova 406, tel. 382 734 716
Království hmyzu 3D 20.00

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

Černá Venuše 19.30

Strakonice
KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867
Hunger Games: Aréna smrti 17.30
Bohémský život 20.00

Tábor
KINO SVĚT
nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200
Probudím se včera 17.30
Muži v naději 20.00

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Probudím se včera 20.30

Týn nad Vltavou
3D KINO SOKOLOVNA
Tyršova ul.
Ghost Rider 2 3D 19.30

Vimperk
KINO ŠUMAVA
Johnova 226, tel. 388 413 800
West Side Story 20.00

Prachatice
MĚSTSKÉ DIVADLO
Velké náměstí 2, tel. 388 318 789
Štít - Monsieur Amédée (alias Hamed z Bo-
goty) 19.00

Tábor
DIVADLO OSKARA NEDBALA, malý sál
Divadelní 218
Kvartet 19.00

České Budějovice
KONZERVATOŘ
Kanovnická ul.
Koncert posluchačů 19.00

KLUB HORKÁ VANA
Česká ul.
Hm... 19.30

KONCERTNÍ SÍŇ OTAKARA JEREMIÁŠE
Kněžská ul.
Koncert Dechové harmonie a Komorního or-
chestru Konzervatoře Č. Budějovice 19.00

České Budějovice
JIHOČESKÉ MUZEUM
Dukelská 1
Padělání peněz - druhé nejstarší řemeslo -
výstava
Portrét dříve, portrét dnes - výstava prací
studentů oboru užitá malba

9.00 - 12.30, 13.00 - 17.30

ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE
U Černé věže 22
Markéta Zlesáková: Paměť - výstava

9.00 - 18.00

DŮM UMĚNÍ
nám. Přemysla Otakara II., 38
Francisco da Mata: Trompe le Monde - vý-
stava 10.00 - 13.00, 13.30 - 18.00

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE
U Zimního stadionu 2
Střeva měst - kanály v kulturních a civilizač-
ních souvislostech - výstava 8.00 - 14.00

Český Krumlov
MUSEUM FOTOATELIER SEIDEL
Linecká ul.
Výstava skleněných desek a negativů, pů-
vodní techniky a nábytku slavných fotogra-
fů 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

Jindřichův Hradec

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
U Knihovny 1173/II
Josef Böhm: Pohlédněte do tváře - výstava

9.00 - 18.00

Milevsko
MUZEUM
Klášter 563
Páni kluci - výstava

9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

Písek
PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM
Velké nám. 114
Bohatá řeka - historicko-dokumentační vý-
stava o řece Otavě
Historie o Juditě a Holofernovi - výstava
Autorská výtvarná výstava Jany Pszczolko-
vé 9.00 - 18.00

Prachatice
MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU
Velké nám. 43
Výstava loutek, vážných a nevážných expo-
nátů cirkusového umění 9.00 - 17.00

Tábor
GALERIE U RADNICE
M. Húsky 54
F. K. Foltýn: Křížová cesta - výstava obrazů
Velikonoční výstava

9.00 - 12.00, 12.30 - 16.30

Lidé od nás
Díky Ratejně
se zdejší lidé
stmelili

V nedávné době jsme zřídili
nový víceúčelový kulturní,
společenský a sportovní

sál, kterému říkáme Ratejna. Vzni-
kl v rekonstruované staré rene-
sanční budově, takže jsme díky
tomu zachránili památku, která
byla v dezolátním stavu. Dostali
jsme na něj příspěvek z evrop-
ských peněz, a to je asi náš největ-
ší úspěch za poslední dobu. Hroz-
ně nás těší, že tu takový prostor
máme, Ratejnu navštěvuje spous-
ta lidí, pořádáme tu teď na 100
akcí ročně, a to i takové, které tu
předtím chyběly. V návaznosti na
Ratejnu tu vzniklo i několik spol-
ků, například ochotníci. Lidé se
tady díky kulturnímu a společen-
skému životu stmelili. V loňském
roce se nám taky povedlo komplet-
ně opravit náves, veřejný prostor
a přilehlé komunikace a zrekon-
struovali jsme střechu u jednoho
starého hospodářského stavení,
kterému říkáme Knížecí stodola.
Rozlehlý prostor na dvoře tohoto
stavení nyní využíváme na koncer-
ty a trhy. Letos chceme pokračo-
vat v rekonstrukci tohoto dvora
i dalších zemědělských budov, kte-
ré se nacházejí na návsi.

Kina Železná lady v českobudějovické Kotvě

Výlov Miloslav Kusbach v sobotu fotil práci rybářů ve Srubci
u Budějovic. 4x Foto: Miloslav Kusbach (jcechy.rajce.idnes.cz)

VODŇANY Co s ní? To je otázka, kte-
rá teď „zdobí“ zmenšeninu věžič-
ky vodňanského kostela na míst-
ním náměstí. Radní chtějí od oby-
vatel radu – zda věžičku, která stojí
na studni místo pákové pumpy, na
náměstí nechat, nebo ji přesunout
jinam.

Zatím nejpravděpodobnější va-
riantou je, že věžička zůstane a rad-
nice pod ní obnoví
i protékající vodu, kte-
rá bude sloužit jako pít-
ko pro turisty.

Vodňanská věžička
je pro místní jedna vel-
ká záhada. Nejen, že
část lidí je proti tomu,
aby kopie kostelní věže
v centru vůbec stála,
ale málokdo vůbec ví, jak se vlast-
ně v centru objevila. I samotné ve-
dení města bylo překvapené.

„Ozval se nám autor věžičky, kte-
rá stojí na náměstí šest let. Tehdy
byl potřeba udělat kryt na studni
a místo klasického udělal autor
tuto věžičku,“ řekl starosta města
Viktor Blaščák.

Radnice teď věžičce založila
e-mail vezicka@muvodnany.cz,
kam mohou lidé posílat své nápa-
dy, co s ní dál.

Věžička už tu kdysi byla
Podle pohlednice malované praž-
ským výtvarníkem Rudolfem Šim-
kem měla už ve 40. letech minulé-
ho století studna kryt podobný sou-
časné věžičce.

„Na běžnou denní potřebu ode-
bírali občané bydlící v domech na
náměstí vodu z pumpy, která býva-

la zakryta jakousi zeleně natřenou
kapličkou s červenou střechou.
Z krytu vyčnívalo litinové kolo na
hřídeli opatřené klikou, takže kaž-
dý, kdo potřeboval vodu, mohl si ji
doslova natočit,“ popsal tehdy Ši-
mek studnu.

Uprostřed vodňanského náměs-
tí se nachází kašna, která je napoje-
ná na vodovod od nedaleké obce

Pražák. I proto město
uvažuje, že by právě
studnu pod věžičkou
znovu obnovilo, a sta-
la se tak druhým vod-
ním prvkem v centru.

„I třeba tak, že by
na povrchu byla tekou-
cí voda, která by slou-
žila jako pítko,“ uvažu-

je místostarosta Pavel Janšta.
Nápady radnici poslaly už desít-

ky lidí.
„Já už jsem si na věžičku zvykl,

přijde mi, že je součástí náměstí,
a rozhodně bych ji nikam nestěho-
val. Je to zajímavost,“ uvedl napří-
klad jeden z obyvatel rybářského
města Luboš Čejka.

Ankety jsou oblíbené
Vodňany si různé ankety, hlasová-
ní lidí či zasílání námětů velmi ob-
líbily po posledních volbách, kdy
se do zastupitelstva dostali mladí
lidé, kteří moderní technologii pre-
ferují.

Lidé už hlasovali třeba o tom,
jak má vypadat nové koupaliště
Škorna místo chátrajícího areálu
či kulturní dům, nebo zda se má
z rozsvěcování vánočního stromu
stát tradice. Václav Janouš

Radnice vyzvala obyvatele, aby se vyjádřili ke
zmenšenině věže místního kostela, která se nachází
na studni na náměstí. Zvažuje, že by tu opět tekla
voda a místo by mohlo sloužit jako pítko pro turisty.

Martin
Vysoký
starosta Řepice

PROGRAM

Akce v Hoslovickém
mlýně v letošním roce
Velikonoce na Podlesí 30. 3–1. 4.
Slavnostní otevření nové budovy
informačního centra 28. 4.
Klepač Podlesí 16. 6.
Dětský den 14. 7.
Dožínky na mlýně 11.–12. 8.
Domácnost paní mlynářky

22.–23. 9.
Zpracování dřeva 6. 10.
Ukončení sezony 28. 10.
Více na www.muzeum.strakonice.euDivadla

Kvartet v Divadle
Oskara Nedbala

Koncerty
Dechová harmonie
v Budějovicích

Výstavy Trompe le Monde

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

STRAKONICE (als) Novou sezonu
na nejstarším českém vodním mlý-
ně v Hoslovicích odstartuje o ví-
kendu akce Velikonoce na Podlesí.
Návštěvníci se mohou od pátku do
neděle těšit nejen na ukázky lido-
vých řemesel, drobné pochutiny,
ale také na první roztočení mlýn-
ského kola.

„Na Hoslovickém mlýně budou
připomenuty velikonoční zvyky,
jako je pletení pomlázek či ukázky
technik zdobení kraslic – napří-
klad vosková reliéfní technika, ob-
háčkování, perforování nebo drát-
kování. Některé techniky si budou
moci lidé i vyzkoušet,“ zve za pořa-
datele Lucie Kupcová ze strakonic-
kého muzea. Pletení košíků a oša-
tek z proutí a pedigu bude předvá-
dět Pavel Rouhan z Velešína.

Děti si zde mohou vyzkoušet na-
příklad chůzi na chůdách nebo roz-
točení káči. Víkend na Hoslovic-
kém mlýně pohladí také chuťové
pohárky, v pátek se budou péct ji-
dášci, v sobotu chléb, česnekové
placky a houstičky. V neděli mo-
hou příchozí ochutnat pučálku.
Kolo mlýna spustí mlecí zařízení
zhruba čtyřikrát za den.

Program je připraven v pátek
od 13 do 16 hodin, o víkendu
od 10 do 16 hodin.

Vstupné je zdarma.

Zmenšenina Model kostelní věže stojí na studni na náměstí
ve Vodňanech. Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

Vodňany si různé
ankety, hlasování
či zasílání námětů
velmi oblíbily
po posledních
volbách, kdy se
do zastupitelstva
dostali mladí lidé.

V Hoslovicích
se o víkendu
poprvé spustí
mlýnské kolo

Vaším objektivem Zachytili jste zajímavou akci? Uložte své snímky na internetový server rajce.idnes.cz. Vybrané fotografie pravidelně zveřejňujeme na stránkách jihočeské přílohy MF DNES

Vodňany se ptají lidí:
Líbí se vám věžička?


