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

MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998
Sněhurka a lovec dabing 14.45, 17.30, 20.15
Sněhurka a lovec titulky 20.15
Muži v černém 3 dabing 15.45, 18.00, 20.15
Líbáš jako ďábel 15.00, 17.30, 19.00, 20.00
Muži v černém 3 3D dabing

14.30, 16.45, 19.00
Muži v černém 3 titulky 21.20
Prometheus 15.50, 18.30, 21.10
Prometheus 3D 15.00, 17.45, 20.30
Temné stíny 14.30
Nedotknutelní 17.30, 20.00, 21.30
Diktátor 17.00
Tady hlídám já 15.10

Český Krumlov
KINO J & K
Špičák 134, tel. 380 711 892
Monstra oceánů 3D - Pravěké dobrodruž-
ství 17.00
Království hmyzu 3D 18.00
The Artist 19.00

Jindřichův Hradec
KINO STŘELNICE
nám. T. G. M. 107, tel. 384 351 219
Muži v černém 3 3D 17.00, 20.00

Milevsko
KINO
ul. 5. května 117, tel. 382 521 216
Prometheus 3D 20.00

Písek
KINO PORTYČ
Čechova 406, tel. 382 734 716
Tady hlídám já 17.30, 20.00

Soběslav
KINO
Nerudova 424, tel. 381 524 648
Muži v černém 3 3D 20.00

Strakonice
KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867
Sněhurka a lovec 17.30, 20.00

Tábor
KINO SVĚT
nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200
Lorax 15.45
Tady hlídám já 17.30
Diktátor 20.00

Trhové Sviny
KINO
Sídliště 710, tel. 386 322 930
Tady hlídám já 19.30

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Probudím se včera 17.00
Prometheus 3D 20.00

České Budějovice
DIVADLO U KAPLIČKY
Husova 45
J. Malinová: O loupežnické princezně 19.00

Český Krumlov
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ
zámecký park
Dekameron 21.30

Borovany
KLÁŠTERNÍ NÁDVOŘÍ
Promenádní koncert dechového orchestru
ZUŠ 17.00

České Budějovice
DK METROPOL, společenský sál
Senovážné nám.
Vivaldianno 20.00

HORKÁ VANA
Česká ul.
Romanika 19.30

KABARET U VÁŇŮ
Pabláskova ul.
Modrý virus 19.36

KONZERVATOŘ
Kanovnická ul.
Koncert posluchačů 18.00

MIGHTY BAR VELBLOUD
U Tří lvů
Tamut Amen + Kain + DIY 20.30

Jindřichův Hradec
KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
Koncert dětských pěveckých sborů 17.00

Písek
KONCERTNÍ SÍŇ SV. TROJICE
Joan DeVee Dixon - klavír, Alice Fiedlerová
- klavír - klavírní koncert 19.00

Prachatice
KOSTEL SV. JAKUBA
XVII. ročník festivalu duchovní hudby 19.00

Třeboň
LÁZNĚ AURORA
Lázeňská ul.
Bohemia Swing Band 19.00

HLUBOKÁNADVLTAVOU (mac)Hlu-
boká nad Vltavou je rájem fotbalis-
tů. V létě tu uspořádají druhý nejlé-
pe obsazený letní turnaj v kraji.
Dobře hrají i místní fotbalisté.

A-týmmužů se drží v krajskémpře-
boru. Sezona, která končí, se mu
tolik nepovedla, ale své si odvedl.
Hlubočtí jsou však patřičně pyš-

ní i namládež. Jejich dorostenci vy-
hráli skupinu I. A třídy a stejně si
vedli i starší žáci. Znamená to, že
se na Hluboké mohou hrát kraj

žáci, dorostenci i muži. „Starosti s
tím budou,“ uvedl manažer hlu-
bockých fotbalistů PavelMádl. Bu-
dou například muset zajistit další
tým dorostenců, protože v kraji
hrají mladší i starší. V I. A třídě je
to jedna kategorie.
Jak je možné, že kluci z Hluboké

a okolí jsou tak šikovní? Mají třeba
své vzory. Karel Vácha či Martin
Latka, to jsou dva ze zdejších od-
chovanců, co ukázali, že se do vel-
kého fotbalu dá proniknout.

Hodně nyní pomohly podmín-
ky. Není to tak dlouho, co tu posta-
vili hřiště s umělou trávou. NaHlu-
bokou jezdí prvoligové kluby na
soustředění a loni tu byla i repre-
zentace. „Přesto chceme podmín-
ky pro naše mladé fotbalisty dál
zlepšovat,“ poznamenal Mádl.
Je hrdý na to, kolik kluků se po-

vedlo zapojit z Hluboké. Ale hrají
tu i další fotbalisté z okolí. Je to ide-
ální stav, pokud se povede naplnit
týmy šikovnými hráči, a daří se. Ná-

lada je hned lepší a projevuje se to
v celkové atmosféře mezi hráči a
ochotnými rodiči.
Soutěže ještě neskončily a Hlu-

bočtí už v obou kategoriích ohlási-
li hotovo. Dorostenci mají na čele
ve skupině na druhý Suchdol nad
Lužnicí k dobru 10 bodů, žáci na
druhou Kaplici osm. Dvě kola před
koncem soutěží. Dorostenci pro-
hráli ze 24 zápasů jen třikrát a žáci
z dvaceti dvakrát. Nastříleli 117 a
79 gólů. Nejvíc ze všech.

O tom, že se dá i v současnosti z
Hluboké jít nahoru, přesvědčil dal-
ší zdejší talent. Jan Hála už je hrá-
čemSKČeské Budějovice a je i v re-
prezentaci do 16 let.
Nelze za každou cenu vyjmeno-

vávat nejlepší hlubocké hráče z do-
rostu nebo žáků. Pro jednoho za-
pomenete na druhého a to by byla
škoda. Úspěšnými trenéry doros-
tenců jsou bývalý výtečný stoper
Michal Stárek a Petr Řehoř. U žáků
jsou Jiří Štabrňák a Jiří Rubick.

Krátce
CYKLISTIKA

Kolečkový den se
v Milevsku vydařil
Přes 100 dětí, přesně 106, se přihlá-
silo do nultého ročníku Kolečkové-
ho dne v Milevsku. Další desítky
dětí se zapojily v doprovodném
programu. Soutěžilo se ve 24 kate-
goriích. Charitativní akce vyšla i fi-
nančně. Na elektrický invalidní vo-
zík předali pořadatelé řediteli zdej-
ší praktické školy šek na 15 tisíc ko-
run. V doprovodné akci malovaly
děti plakáty na formát A1, ze kte-
rých vybrali pořadatelé 12 kreseb
do chystaného kalendáře. Soutěžit
na kole se bude i za rok. (dal)

CYKLISTIKA

V Jindřichově Hradci
budou generálky
Velké celorepublikové závody
chystají na víkend cyklisté z RBB
Invest Jindřichův Hradec. V sobo-
tu se při Velké ceně Kores pojedou
okruhy. Bude to i 8. ročník Memo-
riálu Jiřího Hudínka. Centrum zá-
vodu bude ve Strmilově a závodit
budou všechny kategorie včetně
mládeže. Výsledky se budou počí-
tat do Českého poháru na silnici
pro letošní rok. Okruhměří 15,6 ki-
lometru a povede naMalý Jeníkov,
Horní Dvorce, Zahrádky a Bořetín.
Závody začnou v 11 hodin a ve
13.30 vyjedou junioři a muži. V ne-
děli bude v Žirovnici kritérium O
pohár hotelu Artaban. Také se
bude počítat do Českého poháru.
Start prvního závodu bude v 10 ho-
din, jezdci do 23 let a muži vyje-
dou ve 14.45 hodin. Závody budou
generálkou pořadatelů na meziná-
rodní etapový závod v září. (mac)

PÍSEKManažer FC Písek LuděkMa-
řík informaci potvrdil. „Trenér Bus-
ta po sezoně skončí,“ sdělil.
Připomněl, že Zbyněk Busta (na

snímku) do Písku k týmu přišel v
zimní přestávce s tím, že zachrání
tým v České fotbalové lize. To se
mu povedlo. „My jsme už dopředu
věděli, že po sezoně se budemeba-

vit o tom, jestli budeme pokračo-
vat,“ popsal. „Jehomise byla splně-
na, tým je zachráněný.“
Připomněl, že Busta do Písku

šel s tím, že mužstvo povede půl
roku. „Má penzion a má dost
svých osobních aktivit,“ řekl o Bus-
toviMařík. „U nás to od něj byla vý-
pomoc, aby soutěž zachránil. Asi i

proto, že tu hraje
jeho syn.“
Míní, že Busta si

chce od fotbalu od-
počinout a bude se

věnovat podnikání.
O tom, kdo by měl trenéra Bus-

tu u prvního mužstva píseckého
klubu nahradit, se ještě tolik neví.
„My jsme dali všechnu energii do
záchrany. Tomu jsme se věnovali
na 150 procent,“ pravil Luděk Ma-
řík. „Povedlo se nám to. Teď, kdy
jsme zachránění, se z toho ještě
trochu probíráme.“
Ale po chvilce potvrdil, že už se

dávají dohromady jména trenérů,
kteří by se do Písku hodili. „Teprve
je budeme oslovovat. Máme na to
i trochu času, protože jsme se za-
chránili dřív než v posledním
kole,“ připomněl.
Že by byly problémy s trenérem

Bustou, to si nemyslí. Třeba proto,
že by některé hráče poslal jinam.
„Jestli proházel sestavu a nehráli
hráči, kteří tu předtím dva tři roky
hráli, tak to je asi normální,“ podo-
tkl. „Výsledky do zimy nebyly a tre-
nér měl za úkol s tím něco udělat.“
Se záchranou je v píseckém klu-

bu stoprocentní spokojenost. „Nic

jiného jsme ani neplánovali. Zá-
chrana, ta byla nejdůležitější ze
všeho.“
Teď už bude dalším cílem při-

pravit tým na další sezonu. I včera
to na sestavě bylo znát. Několik
hráčů, kteří nebyli pravidelně v zá-
kladu, odehrálo celý zápas.
V Písku nepopírali finanční pro-

blémy poté, co loni odešel jeden z
hlavních sponzorů klubu. „Krize
se nevyhnula ani dalším klubům,“
připomněl Mařík. „U nás máme
všechno splněné. Jsou výplaty, pré-
mie. Všechno je, jak má být.“

Michal Cirmaciu

Olympiáda Minulý týden se na stadionu v Bechyni
uskutečnila sportovní olympiáda pro žáky 1. až 5. tříd.

3x Foto: Mirek Klufa (wouk.rajce.idnes.cz)

Táborské okruhy skončily

Hledali se budoucí
šampioni, závodit
přijeli také muži
Nikdy není dost závodů promlá-
dež a je to svaté i v cyklistice.
Každý, kdo se ve sportu věnuje
mládeži, si zaslouží poděkování.
Platí to i o druhém ročníku Tá-
borských okruhů. V areálu Ko-
mora se letos závodilo čtyřikrát.
Pokaždé tu při dobře obsaze-
ném kritériu mužů udělali i sou-
těže pro školy. Hledali budoucí
mistry světa a nebylo to jen plác-
nutí. Z Tábora už několik závod-
níků celý svět porazilo. Posled-
ní, čtvrtý závod letošního seriálu
vyhrál Zdeněk Mlynář. Jezdec,
kterému je 35 let, umí stále výteč-
ně spurtovat. I on byl mistrem
světa v cyklokrosu, byťmezi juni-
ory. Za ním se dařilo jezdcůmzá-
borského klubu Bínovi a Borošo-
vi i dalším. Mezi žáky škol bylo v
sedmých třídách vidět, že dívky
jsou šikovnější než kluci. Porazi-
ly je na hlavu. (mac)

Trenér Zbyněk Busta v Písku u zdejších fotbalistů
pokračovat nebude. Po vzájemné dohodě po této
sezoně skončí. Včera hrál Písek pod jeho vedením
naposledy v sezoně doma. S Vltavínem vyhrál 3:2.

Divadla
Loupežnická
princezna U Kapličky

Kina Diktátora hrají v Táboře Koncerty
Festival duchovní
hudby v Prachaticích

Souboj školáků v areálu Komora
Foto: MF DNES

Ve výsledcích a telegraficky

Hluboká předvedla double, postupují dorostenci i žáci
V I. A třídě se ve své skupině mládež z Hluboké prosadila. Vybojovala krajský přebor pro žáky i dorostence. Muži nejvyšší soutěž v Jihočeském kraji udrželi

Cyklistika
TÁBORSKÉ OKRUHY, 4. a závěrečný závod v
Táboře, školy - 7. třídy (20 startujících): 1.
Mináriková Švecová (Beneše Soběslav), 2.
Součková (Školní náměstí Sezimovo Ústí), 3. N.
Nováková (Jitsebnice), 8. třídy (8): 1. J. Novák
(Chýnov), 2. Přibyl (Beneše Soběslav), 3. Drdek
(Husova Tábor), 9. třídy (5): 1. Studenovský, 2.
Dušek, 3. R. Novák (všichni Jistebnice), junioři (9):
1. Matějů, 2. Ťoupalík (oba CT Tábor), 3. Venc
(Cyklo Kaňkovský), muži (41): 1. Mlynář (Znojmo)
38 bodů, 2. Bína 36, 3. Boroš (oba CT Tábor) 17, 4.
Okrouhlický (Znojmo) 9, 5. Zlámalík (KDL Trans -
Landbouwkrediet) 7, 6. Medek (Madeta Fitness) 6,
7. O. Bambula (CT Tábor) 4, 8. I. Rybařík
(Alltraining.cz), 9. Míka (Galaxy CykloŠvec), oba 2.
Celkově - školy, 7. třídy: 1. Mináriková Švecová 20,
2. Součková 7, 3. N. Nováková 5, 8. třídy: 1. J. Novák
18, 2. Přibyl 14, 3. Drdek 4, 9. třídy: 1. R. Novák 12, 2.
Dušek 11, 3. Studenovský 9, školy celkově: 1.
Jistebnice 37, 2. E. Beneše Soběslav 34, 3. Chýnov
19, junioři: 1. Matějů 80, 2. Ťoupalík 61, 3. Camrda
(Giessegi) 42, muži: 1. Mlynář 76, 2. Boroš 40, 3.
Bína 35 bodů.

Sokolská všestrannost
CELOSTÁTNÍ FINÁLE Sokola ve všestrannosti
(sportovní gymnastika, atletika, šplh, plavání, 120
startujících ze 30 žup) v Praze - starší žactvo III
(1999-2000): 2. Hrabák, 7. Suk, 8. Matoška (všichni
Sokol Písek), 6. Brčáková (Sokol Milevsko), 8.
Taterová, 21. Fenclová, starší žáci IV.(1997-1998):
4. Polák, dorost: 3. Jiroutová, 9. Machatý, 11.
Kropáček, muži: 2. Matura (všichni Sokol Písek),
ženy: 5. Kašparová (Sokol Milevsko).

Busta se v Písku dohodl, končí
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