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Tábor
DIVADLO OSKARA NEDBALA, velký sál
Divadelní 218

Hledám děvče na boogie woogie 19.00

Bechyně
KINO
Libušina
Perfect Days - I ženy mají své dny 20.00

České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800
Láska je láska 17.30
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika
Hnátka 20.00

MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998
Probudím se včera

14.00, 16.00, 16.30, 19.00, 20.50, 21.30
Hurá do Afriky! Afrika je pro divoká zvířata
prostě ráj na Zemi. Surikata Billy je bezsta-
rostný snílek s hlavou v oblacích. Spolu s ve-
getariánským lvem Socratem rádi lelkují a
dělají si legraci z ostatních zvířat. Ale Afrika
čeká nové hosty a bezstarostné časy se
mění. Na utržené ledové kře tam pluje lední
medvědice Sushi. A kvůli požárům v Austrá-
lii hledají nový domov i klokan Toby a tas-
mánský čert Smiley. 14.00, 15.40
Čtyři slunce 18.30
Lorax 15.30

Železná lady 20.00
Navždy spolu 14.45, 17.00, 19.15, 21.30
Miláček 17.45
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika
Hnátka

14.30, 16.45, 17.45, 19.00, 20.00, 21.15
Hněv Titánů 3D 14.15, 16.30, 18.45, 21.00
Hunger Games 15.00, 18.00, 21.00

Český Krumlov
KINO J & K
Špičák 134, tel. 380 711 892
Probudím se včera 19.00

Kaplice
KINO
Linecká 434, tel. 380 311 388
Happy Happy 20.00

Milevsko
KINO
ul. 5. května 724, tel. 382 521 216
Příliš mladá noc 20.00

Písek
KINO PORTYČ
Čechova 406, tel. 382 734 716

Stud 20.00

Sezimovo Ústí
KINO SPEKTRUM
náměstí T. Bati 701, tel. 381 275 805
Kontraband 19.30

Strakonice
KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867
Hněv Titánů 3D 17.30, 20.00

Tábor
KINO SVĚT
nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200
Pan Popper a jeho tučňáci 17.30
Černá labuť 20.00

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika
Hnátka 20.00

Týn nad Vltavou
3D KINO SOKOLOVNA
Tyršova ul.
Mezi vlky 19.30

České Budějovice
KONZERVATOŘ
Kanovnická ul.
Koncert posluhačů 18.00

Třeboň
LÁZNĚ AURORA
Lázeňská ul.
Face 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
RADNIČNÍ VÝSTAVNÍ SÍŇ
nám. Přemysla Otakara II.
Dny francouzské kultury - výstava

9.00 - 16.00
DŮM UMĚNÍ
nám. Přemysla Otakara II., 38
Francisco da Mata: Trompe le Monde - vý-
stava 10.00 - 13.00, 13.30 - 18.00
ČESKÝ ROZHLAS
U Tří lvů 1
Ludmila Broncová - výstava 9.00 - 18.00

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

Písek
PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM
Velké nám. 114
Bohatá řeka - historicko-dokumentační vý-
stava o řece Otavě 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
Letos opravíme
osvětlení ulic
i márnici

Krátce
STRAKONICE

Starosta poděkuje
dlouholetým hasičům
Starosta Strakonic Pavel Vondrys
poděkuje dvěma dlouholetým hasi-
čům za jejich práci v dobrovolném
sboru. Prvním je 67letý Zdeněk Ci-
khart, který je již 36 let starostou
sboru. Druhým je o deset let starší
Jiří Soukup, jenž je hasičem už
56 let a 40 let vedl druhou hasič-
skou jednotku Strakonic. (vj)

VODŇANY

Rybáři vyrazí na Loviště
a Doktorovský
Městské rybářství Vodňany končí
s jarními výlovy. Dnes rybáři zatáh-
nou sítě na Lovišti. Ve čtvrtek je
čeká rybník Doktorovský. (red)

STRAKONICE Vyhráli všechno, co
mohli. Velkým úspěchem skončilo
pro strakonickou Vyšší odbornou
školu, Střední průmyslovou školu
a Střední odbornou školu řemesel
a služeb jedenáctý ročník soutěže
v programování CNC obráběcích
strojů v Olomouci. Za školu bojova-
li čtyři studenti třetího a čtvrtého
ročníku oboru strojírenství se za-
měřením na počítačovou grafiku
a CNC techniku. Zvítězili mezi jed-
notlivci i v družstvech.

Konkurence byla přitom veliká,
přijely školy z celé republiky, účast-
nilo se více než 50 studentů.

Soutěž byla rozdělena do dvou
základních kategorií – ruční pro-
gramování a CAM obrábění. V ruč-
ním programování vyhrál Ladislav
Kliment, Michal Kubec byl druhý.
V soutěži skupin tito dva také vy-
hráli.

„Pokud chcete výsledky,
musí se investovat“
V kategorii CAM programování zví-
tězil Jan Kafka a třetí příčku obsa-
dil Libor Lešek. Společně vyhráli
jako družstvo. Pro školu to tak byl
nejlepší ročník v historii soutěže.

„Klukům se opravdu věnujeme.
A je vidět, že o to mají skutečný zá-
jem a baví je to,“ říká učitel Milan
Samec.

Kromě toho připisují vyučující
skvělý výsledek také dobrému vy-
bavení, které je na úrovni moder-

ních podniků. „Pokud chcete vý-
sledky, musí se investovat. Loni
jsme koupili nejmodernější techni-
ku. Když jsou dobré podmínky, vý-
sledky se dostaví,“ poukázal zá-
stupce ředitele Václav Růžička.

Součástí soutěže bylo několik
praktických úloh a test teoretic-
kých znalostí.

„CAM programování je určová-
ní drah nástroje pomocí počítače.
Nastavuje se tam řezná rychlost
posunu. NC kód je řeč stroje. Díky

němu mu můžete říct, kam má jet
a co má dělat,“ popsal čtvrťák Jan
Kafka, který má za cíl dostat se na
ČVUT v Praze. I ostatní úspěšní
studenti chtějí zkusit vysoké školy
– v Praze nebo Plzni.

Z Olomouce si studenti přivezli
spoustu zážitků. „Byli jsme tam
přes noc, takže bylo veselo. Jen o
programování jsme se ale nebavi-
li,“ říká s lehkým úsměvem Ladi-
slav Kliment ze třetího ročníku.

Soutěž se odehrávala sice o ví-

kendu, ale výlet do Olomouce se
čtveřici vyplatil. Za vítězství, dru-
hé a třetí místo si odvezli netboo-
ky, navigace a externí disky. A ško-
la navíc dostala 40 tisíc korun na
programy do dílny.

Škola žádá o 25 milionů na stroje
Přestože uplatnění strojařů je tak-
řka stoprocentní, potýká se škola
s nižším zájmem studentů, než
by si představovala. „Rodiče
dnes raději volí ekonomky a po-

dobně. Strojařina je v pozadí,“
poznamenal ředitel školy Milo-
slav Pileček.

VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a slu-
žeb Strakonice patří k nejlépe vy-
baveným školám v Česku. Teď ško-
la navíc žádá o 25 milionů na ná-
kup dalšího vybavení. „Kdyby se
nám to povedlo, měli bychom čty-
ři produkční CNC stroje. Přiblížili
bychom se na úroveň nových pod-
niků,“ vysvětlil Pileček.

Martin Beneš

Jarní vytí/vití Ve čtvrtek se v Informačním středisku
Stožec na Šumavě konala akce, na které si lidé mohli vyrobit
velikonoční dekorace. 3x Foto: Ladislav Beran (ladaber.rajce.idnes.cz)

P ro letošní rok nás čekají jen
menší investiční akce, pro-
tože v příštím roce se chce-

me pustit do rekonstrukce kanali-
zace a čistírny odpadních vod.
Rozpočet obce máme osm milio-
nů korun a letos z něj půjde 160 ti-
síc korun na osvětlení ulic, na
opravu márnice potřebujeme 959
tisíc korun, za přenosnou motoro-
vou stříkačku pro hasiče zaplatí-
me 239 tisíc korun, za konvekto-
mat do jídelny základní školy 179
tisíc a za opravu sociálního záze-
mí v mateřské škole 108 tisíc ko-
run. Pamatujeme i na malé sakrál-
ní stavby, do kterých letos investu-
jeme 47 tisíc korun.

Výstavy Broncová v rozhlase

Strakonická škola má
šikovné studenty a patří
k nejlépe vybaveným
průmyslovkám v Česku.
Přesto klesá počet dětí,
které se na ni hlásí.
„Strojařina je v pozadí,“
říká ředitel Pileček.

Divadlo
Hudební komedie
v Táboře

Kina Strakonické Oko zve na Hněv Titánů ve 3D

Koncerty
Své umění předvedou
studenti konzervatoře

Stanislava
Mašková
starostka
Lnářů u Blatné

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

Vítězové Studenti strakonické školy Libor Lešek, Ladislav Kliment, Jan Kafka a Michal Kubec (zleva) si z celostátní soutěže středních škol
v programování CNC strojů v Olomouci přivezli čtyři první, jedno druhé a jedno třetí místo. Foto: Ladislav Němec, MF DNES

Zprávy z měst

Strakoničtí strojaři převálcovali
v soutěži zbytek republiky

Vaším objektivem Vyfotografovali jste zajímavou akci? Uložte své snímky na rajce.idnes.cz. Vybrané fotografie pravidelně zveřejňujeme v jihočeské příloze MF DNES

INZERCE

Koupím
Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603469105


