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Pondělí: Tábor, Soběslav,
Bechyně, Veselí n. L., S. Ústí

Zprávy z měst
Zajímáte nás

» Tipy na zajímavé události či náměty

na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Lucii Kándlové
(lucie.kandlova@mfdnes.cz),
tel.: 388 909 211.
» Inzertní poradce pro Budějovicko je
Lenka Kulhánková (lenka.kulhankova
@mafra.cz), tel.: 602 658 916

Lidé od nás

Připravujeme
keltskou noc.
Chceme vodojem
Jan
Jílek

starosta
Jankova

L

etos pořádáme dvě důležité kulturní akce. První se
koná 23. června, kdy připravujeme Slavnosti Slunovratu a keltskou noc. Vše se odehraje
v Holašovicích, které pod Jankov
spadají. Bude to odpoledne v keltském duchu s doprovodným programem. Druhou velkou akcí jsou
Holašovické slavnosti ve dnech 20.
až 22. července. Je to jubilejní 15.
ročník, na kterém bude kromě řemeslných trhů a bohatého programu vyhodnocena regionální potravina Jihočeského kraje. Co se týče
investičních akcí, tak jsme začátkem roku dodělali kulturní sál v
Jankově. Pořídili jsme nový nábytek a akustiku. Opravili jsme i část
infocentra v Holašovicích a nyní
chystáme opravu střechy. Chtěli
bychom také postavit nový vodojem a máme zažádáno o grant, tak
uvidíme, zda peníze dostaneme.
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Úterý: Strakonice, Blatná,
Vodňany, Volyně

Středa: J. Hradec, Třeboň,
Dačice, Č. Velenice, N. Bystřice

ČESKÉ BUDĚJOVICE Svoji obratnost
a odvahu si budou moci už v květnu vyzkoušet sportovní nadšenci v
nově otevřeném lanovém parku.
Ten nabídne překážky ve výšce až
dvanáct metrů nad zemí, a to přímo v lese vedle českobudějovické
školy Máj II. „Lanové překážky budou šetrně umístěny v korunách
stromů tak, aby neomezovaly
ostatní obyvatele, kteří sem chodí
na procházky,“ uvedl Vojtěch Prokeš, jednatel společnosti Progresiv, která lanový park buduje.
Lezci tady najdou dvě trasy. Jednu lehčí, která je ve výšce šest až
osm metrů, a čeká je celkem 15 jednodušších překážek, jako jsou sítě,
žebříky, přeskoky nebo lávky. „Překážky jsou vymyšleny velmi kreativně, aby byly originální i pro ty,
kteří již nějaký lanový park navštívili. Obtížnější trasa měří kolem
200 metrů. Nejvyšší překážka je ve
12 metrech a opravdovým tahákem je 70 metrů dlouhá lanovka,“
popsal Vojtěch Prokeš.

FAKTA

Adrenalinové parky
na Českobudějovicku
Adrenalin park Hluboká nad Vlt.
Otevřeno: od 23. března.
Atrakce: 23 lanových překážek
zavěšených ve výšce 8 metrů
Délka trasy: 250 metrů
Vysoký lanový park ve Slověnicích
Otevřeno: od května
Počet překážek: 21
Počet lanovek: 3
Návštěvníci jsou při lezení vždy
jištěni dvěma popruhy s karabinami. Před vstupem je o zásadách jištění i o dodržování pravidel při lezení poučí instruktor. Ten také
chodí a lezce ze země sleduje. Pokud nastane jakýkoli problém, lezce sundá, nebo mu pomůže překážky překonat. „Lanový park jako
aktivitu ve městě vítáme. České Budějovice nenabízí příliš mnoho
atrakcí pro děti a mládež, a proto

tento projekt podpořila rada města podnájmem pozemku v blízkosti nejlidnatějších lokalit tak, aby
pro uživatele byl park co nejlépe
dostupný,“ sdělila náměstkyně českobudějovického primátora Ivana
Popelová.
Lanový park bude otevřen v
květnu a fungovat bude přes léto
každý den včetně víkendů. Nachází se vedle cyklostezky vedoucí do
Branišova, a je tedy dostupný i kolařům. „Rád zkouším adrenalinové sporty a lanový park rozhodně
navštívím. Lézt v korunách stromů
s kámošema bude zábava,“ řekl Tomáš Kos z Českých Budějovic.
Provozovatelé zatím zvažují, kolik zájemci za lezení zaplatí. Překonat dráhy může trvat až hodinu.
„Přesnou cenu teď nevím, stále ji
zvažujeme, ale je naší snahou, aby
byly trasy co nejlevnější. Chceme
také zavést slevy pro školy a mládežnické organizace,“ dodal Vojtěch Prokeš ze společnosti Progresiv.
Lucie Kándlová

V korunách stromů Petr Urban ze společnosti Progresiv při práci na
lanovém centru v Českých Budějovicích.

VelikoNOČNÍ vítání jara
v jaderné elektrárně

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Průvodce restauracemi,
kde se nekouří

máře, kteří mají skutečně kvalitní
domácí produkty. Lidem nabízíme
výrobky, jež si v běžném kamenném obchodě většinou nekoupí,“
uvedla organizátorka trhů Dana
Kalistová.

Koncerty
Jan Spálený zahraje
v Modrých dveřích

Kina Čertovské a hastrmanské pohádky promítají v Táboře

České Budějovice

Modrý tygr
Titanic 3D
The Artist

Kanovnická ul.

Koncert posluchačů

18.00

MIGHTY BAR VELBLOUD
U Tří lvů

Peshata, Piknik - koncert

20.30

MODRÝ DVEŘE
Biskupská

Jan Spálený a ASPM - Vystoupení legendy
českého blues, koncert
20.00

Třeboň
LÁZNĚ AURORA
Lázeňská ul.

Taneční večer Regent

19.00

České Budějovice
KINO KOTVA

15.00
16.45
20.15

MULTIKINO CINESTAR

M. Horákové 1498, tel. 385 799 998

Okresní přebor - Poslední zápas Pepika
Hnátka
12.15, 14.30, 15.50, 16.45, 18.00, 19.00,
20.20, 21.15
Hurá do Afriky!
13.45
Hunger Games
15.40, 20.45
Sněhurka
13.50, 16.10, 18.30
Prci, prci, prcičky: Školní sraz
12.30, 15.00, 17.30, 20.00
Hněv Titánů 3D - Deset let po tom, co porazil Krakena, se Perseus, polobůh a Diův
syn, snaží vést klidný život jako rybář a

Českobudějovický magistrát vydal
brožuru pro rodiče s dětmi. V novém průvodci najdou nejen nekuřácké restaurace s dětským koutkem, ale i dětská hřiště nebo hudební školy po celém městě. Brožuru seženou rodiče zdarma v českobudějovickém infocentru nebo
na webu města.
(kal)

ČESKÉ BUDĚJOVICE (kal) Oblíbené
farmářské trhy U Vrby v Riegrově
ulici v Českých Budějovicích můžete letos poprvé navštívit už tuto sobotu 7.dubna. Dvacet farmářů nabídne například domácí med, podmáslový chléb, ale i ryby, perníky
nebo bylinky. Novinkou jsou tvůrčí kurzy, které se tentokrát zaměří
na výrobu velikonočních věnců.
Trhy se budou konat každou
druhou sobotu od 7 do 13 hodin.
„I letos jsme oslovili osvědčené far-

Tornádo i déšť zažijí návštěvníci
prvního VelikoNOČNÍho vítání
jara, které proběhne v Informačním centru elektrárny Temelín v
sobotu od 20 hodin. Zámeček Vysoký Hrádek se promění na živé
plátno, na kterém bude probíhat
příběh nazvaný Energie jako pátý
element.
(kal)

Lidická 235, tel. 386 355 800

otec syna Helia. Mezitím zuří boj o moc
mezi bohy a Titány. Bohové jsou nebezpečně oslabeni nedostatkem oddanosti lidí.
Ztrácejí kontrolu nad uvězněnými Titány a
jejich hrůzu nahánějícím vůdcem Kronem,
otcem dlouho vládnoucích bratrů Dia,
Hada a Poseidona. Perseus nemůže ignorovat volání spravedlnosti, když se Hades a
Diův božský syn Ares dohodnou s Kronem
na zajetí Dia.
14.15, 16.30, 18.45, 21.10
Hurá do Afriky! 3D
12.10
Lorax
13.20
Titanic 3D
15.30, 19.30
Navždy spolu
18.40, 21.00
Alvin a Chipmunkové 3
13.40
Probudím se včera
12.45, 15.15

Méďa Béďa 3D
Speciální jednotka

Český Krumlov

Mezi vlky

KINO J & K

Špičák 134, tel. 380 711 892

17.00
19.00

Jindřichův Hradec
Lorax
Prci, prci, prcičky: Školní sraz

Na sobotní trh se chystají i Marie a
Karel Šímovi z Dolní Pěny, kteří na
farmě na Jindřichohradecku chovají 180 včelstev. „Kromě několika
druhů medu přivezeme i medovi-

Komenského 29, tel. 383 332 867

Sněhurka
Prci, prci, prcičky: Školní sraz

17.30
20.00

17.30
20.00

JIHOČESKÉ DIVADLO

KINO

Jiráskova 422, tel. 384 781 676

Modrý tygr

Divadla
Školu základ života
uvidíte ve Střelnici
České Budějovice

Suchdol nad Lužnicí

KINO STŘELNICE

nám. T. G. M. 107, tel. 384 351 219

Můžete ochutnat hlívy i siveny

nu dle našeho receptu, v níž je 12
druhů bylinek,“ uvedl včelař.
„Naším hitem je podmáslový
chléb, který si prodáváme sami. To
se logicky projevuje i na cenách a
zákazníci to oceňují,“ sdělil zase
Marek Baštýř, který vlastní pekárnu MPM v Lomnici nad Lužnicí.
Aby si rodiče mohli v klidu nakoupit, je pro děti připravené divadlo. Všichni pak mohou ochutnat
smaženou hlívu ústřičnou, čerstvě
vyuzené siveny nebo pstruhy.

Dr. Stejskala 19, tel. 386 356 925

17.00

Fuk

Tábor

KINO PORTYČ

KINO SVĚT

Jidáš Iškariotský, zrádce

Čertovské a hastrmanské pohádky
Meruňkový ostrov
Pan Nikdo

Jindřichův Hradec

Čechova 406, tel. 382 734 716

Miláček

17.30, 20.00

Soběslav
KINO

Nerudova 424, tel. 381 524 648

Strakonice
KINO OKO

nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200

Hradební 18, tel. 386 356 760

15.30
17.30
19.30

Třeboň
20.00

Čtyři slunce
Titanic 3D

(běh se psem) se konal v neděli 1. dubna v Novohradských
horách na Budějovicku.
Foto: Miroslav Klůfa (wouk.rajce.idnes.cz)

19.30

KD STŘELNICE

Klášterská 135/II., tel. 384 351 219

Škola základ života

19.00

Písek

KINO SVĚTOZOR

Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850

19.00

MALÉ DIVADLO

Písek

18.00
20.30

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA
Tylova 69, tel. 382 734 711

Sborovna

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

Běh se psem 14. ročník horského maratonu a canicross

Foto: Ladislav Němec, MF DNES

Farmáři se sjedou na trhy U Vrby

Dva náhrobky zničili vandalové na
hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích. Na jednom z hrobů zdemolovali prosklenou kovovou lampu na svíčku a povalili náhrobek.
Ten praskl a spadl na vedlejší
hrob, který poničil. Škoda je 40 tisíc korun. Vandalům hrozí až jeden rok za mřížemi.
(kal)

KONZERVATOŘ

Sobota: Český Krumlov,
Prachatice a Šumava

V lese vedle českobudějovické školy Máj II zahájí v květnu provoz nový lanový
park. Nabídne atrakce v korunách stromů, a to až ve výšce 12 metrů nad zemí.
Zavítat sem můžete každý den až do konce léta. Za kolik bude vstup, se ještě neví.

TEMELÍN

Vandalové rozbili
náhrobky na hřbitově

Pátek: Písek, Protivín,
Mirovice, Milevsko

Hlavním tahákem
je lanovka dlouhá
sedmdesát metrů

Krátce
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Čtvrtek: Č. Budějovice,
Týn nad Vlt., Hluboká nad Vlt.

19.30

