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České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800
Havran 17.30
Líbáš jako ďábel 20.00

MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika
Hnátka 16.00
Líbáš jako ďábel - Helenin bývalý manžel,
úspěšný spisovatel Karel se sice konečně
odstěhoval ze společné domácnosti, může
žít naplno svůj život svůdníka, ale začíná
zjišťovat, že mu cosi chybí. Na Františkovu
exmanželku Bohunu, energickou dámu,
zvyklou vše řídit, pak situace dopadá ještě
tíživěji. Oba hledají cesty, jak Františka a He-
lenu znovu získat pro sebe. František s Hele-
nou zvolí z nastalé situace jediné rozumné
východisko – rozhodnou se být chvíli sami a
daleko, a tak vyrážejí na romantickou exotic-
kou dovolenou do Maroka. Ale i zde je do-
stihnou nejen potíže, ale i jejich bývalí part-
neři, kteří ve Františkových a Heleniných
cestovních lapáliích, k nimž patří ztracená
zavadla, ukradené doklady a řada dalších
problémů, vidí příležitost, jak se vrátit do je-
jich života. Pro náš pár teprve teď nastává
opravdová zkouška jejich vztahu. Dva roky
po diváckém hitu Líbáš jako Bůh přichází au-
torka a režisérka Marie Poledňáková s vol-
ným pokračováním úspěšné komedie.

14.00, 15.00, 16.30, 17.30, 18.15, 19.00,
20.00, 20.45, 21.30

Diktátor 15.15, 17.15, 19.15, 21.15
Avengers 15.30, 17.40, 18.20, 20.30, 21.15
Street Dance 2 3D 14.45
Avengers 3D 16.50, 19.45
Temné stíny 16.00, 18.30, 21.00
Piráti! 15.40

Český Krumlov
KINO J & K
Špičák 134, tel. 380 711 892
Líbáš jako ďábel 19.00

Hluboká nad Vltavou
KINO PANORAMA
Masarykova 974, tel. 387 966 170
Probudím se včera 19.00

Jindřichův Hradec
KINO STŘELNICE
nám. T. G. M. 107, tel. 384 351 219
Temné stíny 17.00, 20.00

Milevsko
KINO
ul. 5. května 117, tel. 382 521 216
Líbáš jako ďábel 20.00

Písek
KINO PORTYČ
Čechova 406, tel. 382 734 716
Hunger Games 17.00, 20.00

Soběslav
KINO
Nerudova 424, tel. 381 524 648
Líbáš jako ďábel 20.00

Strakonice
KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867
Líbáš jako ďábel 17.30, 20.00

Tábor
KINO SVĚT
nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200
Líbáš jako ďábel 17.30, 20.00

Trhové Sviny
KINO
Sídliště 710, tel. 386 322 930
Street Dance 2 19.30

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Líbáš jako ďábel 17.00, 20.00

České Budějovice
KLUB MODRÝ DVEŘE
Biskupská ul.
Bonzo Radványi & Ľuboš Beňa - koncert

20.00

KONCERTNÍ SÍŇ O. JEREMIÁŠE
Kněžská ul.
Swing Trio Avalon, Jana Dvořáková (zpěv),
Olga Lejčková (housle) - koncert 19.30

KONZERVATOŘ
Kanovnická ul.
Koncert posluchačů 18.00

MC FABRIKA
Jeronýmova ul.
Forgotten Silence + Dying Passion + The
Haarph - koncert 20.00

MIGHTY BAR VELBLOUD
U Tří lvů
Vivisektio + Dezinfekce + Ünfarkt - koncert

20.30

Český Krumlov
MĚSTSKÉ DIVADLO
Horní Brána
Vojta Kiďák Tomáško - koncert 20.00

Písek
KAVÁRNA U VAVŘINY
Soukenická ul.
Vladivojna La Chia - Bohémy - koncert

20.00

Strakonice
HRAD, rytířský sál
Pavel Žalman Lohonka a spol. - koncert

19.30

Borovany
HASIČÁRNA
Paroháči aneb Červené kalhoty 19.30

Jindřichův Hradec
KD STŘELNICE
Klášterská 135/II., tel. 384 351 219
Žena vlčí mák 19.00

Písek
DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA
Tylova 69, tel. 382 734 711
Každý den, šťastný den 19.30

Prachatice
MĚSTSKÉ DIVADLO
Velké náměstí 2, tel. 388 318 789
Bohemia Balet 19.00

JIŽNÍ ČECHY Je rychlejší loď, nebo
kolo? Cyklistickým happeningem
oficiálně startuje v sobotu turistic-
ká a plavební sezona na Českobu-
dějovicku. Organizátoři akce Vlta-
va Open připravili sportovní i kul-
turní program v Českém Vrbném,
Hluboké nad Vltavou, Purkarci a
Týně nad Vltavou. „Letošní motto
zní Vltava nás spojuje. Řeka je
stmelujícím prvkem mezi jihočes-
kými městy,“ řekl za organizátory
Vít Beneš ze sdružení Open Rivers.
První kolaři vyrazí podél řeky z

Týna nad Vltavou. Sraz je v 10 ho-
din na náplavce. „Na této i ostat-
ních trasách mohou kombinovat
jízdu na kole a lodí. Po nasbírání 4
razítek v kontrolních bodech bu-
dou jejich lístky zařazené do soutě-
že o zajímavé ceny,“ uvedl Beneš.
Vltavotýnští navíc přichystali odpo-
ledne na parkovišti Pod kostelem
divadlo pro děti, vodnické vyprávě-
ní a koncert skupiny Rybníkáři.
Program pokračuje v poledne v

Purkarci. Tam mohou lidé navští-
vit síň voroplavby a sledovat stav-
bu voru. V Hluboké nad Vltavou se
sejdou cyklisté ve 13 hodin. Mo-
hou si prohlédnout stavbu plaveb-
ní komory a prezentaci budoucího
přístaviště pod zámkem.
Nejvíc zážitků čeká návštěvníky

v Českém Vrbném u Budějovic. Po
slavnostním zahájení sezony a ode-
mykání Vltavy ve 13 hodin předve-
dou ukázku své činnosti vodní zá-

chranáři nebo hasiči. „Děti si užijí
spoustu atrakcí, dospělí si zasemo-
hou otestovat simulátor nárazu,
opilé brýle, půjčit si loď a vyzkou-
šet plavbu na dračí lodi. Bude také
k vidění výstava prací mladých ar-
chitektů,“ podotkl Beneš.
Po 14. hodině bude pódiumpat-

řit rockovým kapelám. Po míst-
ních formacích vystoupí české
hvězdy Mňága a Žďorp, Sunshine
nebo Blue Effect. Celou akcí bude
provázet moderátor Miloš Knor.

Devět kilometrů za 740 milionů
Akce je součástí projektu Splavně-
ní Vltavy. S budováním vltavské
cesty se začalo v roce 2008. Úsek z
Budějovic do Hluboké nad Vlta-
vou brázdily první lodě loni. Obno-
vení skoro devět kilometrů dlouhé
části stálo kolem 740 milionů ko-
run bez DPH.
„Je stále spousta kritiků, kteří

prohlašují, že peníze se měly vyu-
žít třeba na stavbu dálnice. Jenže
tyto finance z Evropské unie jdou
použít pouze na vodní cesty. Nic ji-
ného za ně vybudovat nelze,“ řekl
Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad
Vltavou. Připomněl, že vedle zvýše-
ní turistického ruchu má vltavská
cesta i protipovodňový význam.
Prohloubení a rozšíření koryta
umožní zabránit až stoleté vodě.
Z Budějovic až do Týna nad Vl-

tavou by mohli první lidé plout už
v roce 2013. Petr Kubát

Sobotní Vltava Open nabídne na několika místech na Českobudějovicku divadla,
koncerty známých českých rockových kapel, ukázky činnosti záchranářů nebo
půjčení lodí. Událost je součástí projektu Splavnění Vltavy. Vstup je zdarma.

ČESKÉ BUDĚJOVICE (pk) Jarní svá-
tek všech zahrádkářů a kutilů po-
kračuje na budějovickém výstaviš-
ti. Na veletrhu Hobby, který ročně
navštíví okolo 60 tisíc lidí, se letos
představuje 400 vystavovatelů z
osmi zemí.
Dnes je mimo jiné na programu

Den s českým zahrádkářským sva-
zem a časopisem Zahrádkář. V Pi-

vovarské zahradě zahraje Krajan-
ka a Chodovarka, v letním amfite-
átru zase folkoví Poutníci.
Pátek bude patřit Cechu malířů

a lakýrníků. Návštěvníkům poradí
s plísněmi v bytech, jaké zvolit ná-
těry nebo jak vytapetovat. Odpo-
ledne zpestří Sabina Laurinová.
Nevšední podívanou slibuje Ro-

deo show, která bude v sobotu i v

neděli celý den hostit na předvadiš-
ti účastníky druhého kola národní-
ho šampionátu nejvyšší rodeové
soutěže ve westernových disciplí-
nách. „Jsou to mezinárodní závo-
dy, v nichž se představí nejlepší
jezdci z Česka, Slovenska, Němec-
ka i Brazílie. Pojede se tu devět dis-
ciplín.Mezi nejadrenalinovější pat-
ří chytání do lasa a kácení telete,

kdy se jezdec za plného trysku sve-
ze z koně na tele a musí ho povalit
na správnou stranu,“ pozval Milan
Pata, prezident Pro Rodeo Czech
Association.
Kvůli kapsářům a zvýšenému sil-

ničnímu provozu mají v těchto
dnech pohotovost i policisté. Až
do nedělemají navíc přímo v areá-
lu výstaviště oddělené pracoviště.

„Zde se mohou lidé obracet s
problémy přímo na policisty. Na
hlavních příjezdových komunika-
cích do Českých Budějovic a na dů-
ležitých světelných křižovatkách
ve městě budou dbát na bezpeč-
nost dopravní policisté. Prosíme ři-
diče, aby dbali jejich pokynů a byli
tolerantní,“ řekla budějovická poli-
cejní mluvčí Regina Tupá.

Krátce
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Rock and roll a blues
roztančí klub Slavie
Jimi Hendrix, The Doors, ale i
Chuck Berry zazní zítra od 21 ho-
din v budějovickémCafé klubu Sla-
vie. Svou premiéru tam odehraje
nová formace Mustang Bluesride
složená ze známých jihočeských
muzikantů. Jádro sestavy tvoří hrá-
či ze skupiny In Memory v čele se
zpěvákem Josefem Fojtou. Za bicí
usedl Jan Kubeš. Kapela má v pro-
gramu bluesové a rockandrolové
standardy. Jako první zahrají zhru-
ba 45minutový set akustičtí Sun-
plugged. Vstupné je 80 korun. (pk)

ČESKÉ BUDĚJOVICE

U Lučního jezu
shořela chatka
Skoro celá chatka shořela v noci
na středu v zahrádkářské kolonii u
Lučního jezu v Českých Budějovi-
cích. Požár hasily tři hasičské po-
sádky. Z místa museli hasiči vy-
nést propanbutanovou lahev, aby
zabránili výbuchu. Škoda dosáhla
400 tisíc korun. (pk)

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Zloděj v noci
ukradl dva tisíce ryb
Hlubočtí policisté pátrají po zlodě-
ji, který v pondělní noci ukradl dva
tisíce malých ryb. Z kádí na zahra-
dě domu bral jeseny zlaté, jeseny
modré i jesetery malé. Majitel ško-
du vyčíslil na bezmála 18 tisíc ko-
run. (pk)

Osvobození Kvildy
U příležitosti 67. výročí
osvobození a ukončení druhé
světové války uspořádala
šumavská obec Kvilda ve dnech
5. a 6. května víkendové oslavy s
bojovými ukázkami z východní i
západní fronty.

Foto: Jan Klein
(honzikovo1.rajce.idnes.cz)

Kina Havrana promítá Kotva
Koncerty
Vojta Kiďák Tomáško
vystoupí v Krumlově

FAKTA

Vltava Open
Sobota 19. května

České Budějovice
Lannova loděnice
Od 12 hodin: start cyklohappeningu
České Vrbné
Vodácký areál
Od 13 hodin: půjčovna Segway,
rafting, skákadla pro děti a další
Od 14 hodin: The Pooh, L.A., 100°C,
Mňága a Žďorp, Blue Effect,
Sunshine
Přístav
13.00 Zahájení plavební sezony a
odemykání Vltavy
Od 13.30: plavby na dračí lodi,
půjčovna lodí, ukázky činnosti
záchranářů, hasičů i policistů
Před budovou Povodí Vltavy
Od 13 hodin: řidičský trenažér,
výstava prací mladých architektů,
dětské divadlo
Hluboká nad Vltavou
Sportovně relaxační areál
Od 13 hodin: start cyklohappeningu
doprovodný program
Týn nad Vltavou
Pod kostelem
Od 10 hodin: start cyklohappeningu
Od 14 hodin: divadlo, koncert
Purkarec
u kostela
Od 12 hodin: prohlídka síně
voroplavby, stavba voru a další
Více na: www.vltavaopen.czDivadla

Žena vlčí mák
v Jindřichově Hradci

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí
posílejte na redcb@mfdnes.cz,
tel.: 388 909 211.
» Inzertní poradce
pro Budějovicko je Lenka Kulhánková
(lenka.kulhankova @mafra.cz), tel.:
602 658 916

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

Start sezony na
Vltavě: Sunshine
i plavba dračí lodi

Sunshine Skupina Sunshine vystoupí v sobotu ve vodáckém areálu v
Českém Vrbném u Českých Budějovic. Foto: Jiří Bervida, MF DNES

Hobby pokračuje dnem se zahrádkáři a rodeem

Vaším objektivem Nafoťte zajímavou akci a snímky pošlete na rajce.idnes.cz. Vybrané fotografie zveřejňujeme


