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Černá v Pošumaví
1. DIGITALIZOVANÉ LETNÍ KINO
The Amazing Spider Man 21.30

České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800
Doba ledová 4: Země v pohybu 3D 18.00
Polski film 20.00
MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998
Bez kalhot 16.30, 18.50, 21.15
Madagaskar 3 14.15, 16.20, 18.40
Doba ledová 4: Země v pohybu

14.10, 15.40, 17.50, 20.00
Nedotknutelní 20.50
The Amazing Spider-Man 3D dabing

14.10, 17.10, 20.10, 21.10
The Amazing Spider-Man dabing

15.30, 16.30, 19.30
The Amazing Spider-Man titulky

18.30, 21.30
Doba ledová 4: Země v pohybu 3D

14.30, 16.40, 18.50
Muži v černém 3 dabing 14.15, 21.30
Líbáš jako ďábel 16.30, 19.00

Český Krumlov
KINO J & K
Špičák 134, tel. 380 711 892
Jak porodit a nezbláznit se 18.00
Láska je láska 20.00

Kaplice
KINO
Linecká 434, tel. 380 311 388
Líbáš jako ďábel 20.00

Milevsko
KINO
ul. 5. května 117, tel. 382 521 216
Bez kalhot 20.00

Písek
LETNÍ KINO
Na Výstavišti
Cesta do pravěku 21.30

Strakonice
KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867
Amazing Spider-Man 3D 20.00

Tábor
ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ
V peřině - kinematograf bratří Čadíků 21.45

Trhové Sviny
KINO
Sídliště 710, tel. 386 322 930
Iron Sky 20.15

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Muži v černém 3 3D 18.00
Vrásky z lásky 21.00

Třeboň
LÁZNĚ AURORA
Lázeňská ul.
Kapela Krystal - taneční večer 19.00

Český Krumlov
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ
zámecký park
Jak se vám líbí 21.30

Třeboň
ZÁMEK
Ženský sněm 20.30

Týn nad Vltavou
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ
Bedřichovy sady
Balada pro banditu 21.00

ČESKÉ BUDĚJOVICE Hrál proti FC
Vysočina, kde na jaře hostoval.
Obránce Jan Halama má smlouvu
v Českých Budějovicích. Hrává na
stoperu, kde mají Jihočeši opory
Lengyela a Řepku.
„Měl jsem z toho smíšené poci-

ty, určitě. Ale na druhou stranu
jsem byl rád, že konečně můžu
hrát,“ řekl Halama po hlubockém
turnaji. „Přípravu jsem neprodělal
celou, byl jsem zraněný. A byl
jsem rád, žemůžu konečně nastou-
pit,“ upřesnil důvod své radosti.
Proti Jihlavě mimo jiné našel cent-
remMarkoviče, který hlavou vyrov-
nal na 1:1.

Jaké jste měl zranění?
Měl jsem problémy se stehenním
svalem. Teď už je vše v naprostém
pořádku a trénuji naplno. Připra-
vuji se s týmem.

Start ligy vám neuteče.
Určitě, to by neměl být problém.

Kde byste chtěl do ligy odstarto-
vat? V Českých Budějovicích,
nebo v Jihlavě?
Připravuji se, že budu normálně v
Budějovicích. Dělám všechno pro
to, abych se popral o místo.

Co říkáte zájmu Jihlavy?
Nabídka z Jihlavy pro mě zname-
ná hodně, protože jsem tam prožil
dva nádherný roky. Ale teď jsem v
Budějovicích a myslím jen na Bu-
dějovice.

Jak jste viděl na hlubockém tur-
naji duel s Jihlavou?
Jihlava nastoupila s úplně jinou se-
stavou, než hrála první zápas. My
jsme hráli vlastně v té samé. Měli

jsme už jeden zápas v nohách a
bylo to pro nás těžký. Myslím, že
to bylo vyrovnané. Kdybychneudě-
lal chybu na jedna dva, tak by to
bylo ještě trošičku jiné. Ale mys-
lím, že ta remíza byla zasloužená.

Jakou jste udělal chybu?
Nějak jsme se nedohodli s Míšou
Daňkem a Jihlava toho využila. Byl
to dlouhý balon za obranu. Čekal
jsem, že to bude mít Michal, ale
ten zase spoléhal na mě. Špatně
jsme se domluvili.

Jaromír Blažek vás ve své knize

srovnává s Tomášem Řepkou. S
tím teď působíte v jednom týmu.
Jak ho vnímáte?
Tomáš je zkušený fotbalista, má
toho hodně za sebou. Myslím si,
že je to veliký přínos. Jak do kabi-
ny, tak celkově pro tým. Jsem rád,
že tady můžu být, protože se od
něj můžu strašně moc naučit. A co
se týká jeho samotného, on je,mys-
lím si, normální člověk. Noviny ho
zkreslují. Lidi, co ho neznají, si o
něm myslí to nejhorší. Ale řekl
bych, že je naprosto v pohodě.

Učíte se od Tomáše Řepky?

Určitě se chci co nejvíc naučit.
Jsem rád, že vedle něj a Romana
Lengyela můžu být. Protože oni
mi toho můžou strašně moc dát.
Snažím se co nejvíc odkoukat,
abych se vedle nich zlepšoval.

Asi je těžké se přes oba probojo-
vat do základní jednáctky.
Tak je to pro mě obrovská konku-
rence. Počítám s tím, že když se ne-
stane něco neočekávaného, že za-
čnu jako třetí stoper. Ale dělámma-
ximum. Pak záleží na trenérovi,
koho vybere do nejlepší jedenáct-
ky. Jan Salichov

NETOLICE (dal, mac) V Netolicích
se konal letošní pátý závod seriálu
mezinárodního mistrovství Česka
juniorů v motokrosu. Přijelo 117
jezdců. Čechy doplnili reprezen-
tanti Rakouska, Slovenska a Pol-
ska. Závodilo se v optimálních pod-
mínkách.

Do 85 ccm
Představilo se 39 jezdců a byla to
nejvíce obsazená kategorie včetně
zahraničních pilotů. V obou jíz-
dách nedal nikomu šanci Rakušan
Lukas Prammer z týmu Motosport
Chýnov. „Vyhrál obě jízdy,“ konsta-
toval šéf klubu Evžen Zadražil.
„Musel však čelit velkému ataku
především Jana Vykutila, Jakuba
Terešáka a Slováka Richarda Šiky-
ni.“ Boje to byly pro diváka hodně
atraktivní.

125ccm 2T
Třída patří Jihočechu Václavu Ko-
vářovi z Moto Teamu Excel, který
reprezentuje Českou republiku v
mistrovství Evropy. Letos je největ-
ším suverénem seriálu, vyhrál
všechny jízdy.
„Starty umí nejlépe Jonáš Ne-

dvěd,“ konstatoval Evžen Zadražil.

„Václav Kovář se musel na čelo
vždy propracovat.“

Do 65 ccm
Třídu nejmladších ovládl 10letý Ra-
kušan Rene Hofer, jedoucí za Mo-
tosport Chýnov. „Skromný kluk
nemá konkurenci nejen v Rakous-
ku, ale ani v Čechách,“ podotkl Za-
dražil. „Vavříny sbírá i v závodech
mistrovství Evropy této třídy.“ Ho-
ferovi chybí dva závody, které se
kryly s mistrovstvím Evropy, aby
vedl tuzemský seriál i celkově.

MX2 Junior
Nejsilnější třída byla, bohužel, nej-
méně obsazena. „Jen 21 závodní-
ků je skutečněmálo,“ litoval Evžen
Zadražil. Dosavadní lídr seriálu Ro-
man Hanousek měl v tréninku
pád. Opět dopadl na bolavé rame-
no a v závodě to nebyl on. Toho vy-
užil Rudolf Weschta z Rede KTM,
který obě jízdy vyhrál. Dostal se
tím i do čela průběžné klasifikace.
Po výpadku druhého z první jíz-

dy Martina Fiňka se za Weschtou
odehrávaly velké souboje. Hezkým
pátým místem se blýskl i domácí
netolický mladík Lukáš Paukner.
Výsledky jsou na stránce.

P
rvní fotbalová liga začne
na jihu Čech zápasem
České Budějovice - Olo-
mouc v sobotu 28. červen-

ce od 19 hodin.
Když kluby soutěž připravovaly,

termín prvního kola byl určený na
sobotu. Pak semluvilo o tom, že ve
stejném čase začíná olympiáda v
Londýně, a termín se posouval
tak, aby se nesešel se slavnostním
zahájením celosvětových her.

Na pátek. Jenže právě v pátek ve-
čer bude slavnostní zahájení her.
Další verzí je, že se na vysílání

prvního kola ligy nedohodly televi-
ze. Proto se termín posouval, ale
pak se vrátil na sobotu. S tím, že
kluby si samymají určit, kdy chtějí
hrát. „Volíme sobotu večer, jak
jsme avizovali už před losem ligy,“
sdělil generální manažer českobu-
dějovického klubu Jiří Kotrba. Hra-
cí hodina je v létě 19.00.

Každý hráč má svoji cenu
Jiří Kotrba také komentoval úvahy
o působení českobudějovického
stopera Jana Halamy, kterému
bylo minulý týden 24 let. Halama
hrál vedle Řepky na turnaji v Hlu-
boké nad Vltavou. Nastoupil i pro-
ti Jihlavě, kde na jaře hostoval.
„O Jana Halamumá největší zá-

jem Jihlava,“ potvrdil Kotrba. „Po-
kud ho bude chtít koupit, můžeme
jednat. Každý hráč má svoji cenu.
Jinak v této chvíli si ho necháme v
našem kádru.“
Halamapatří mezi hráče, se kte-

rými se v klubu počítá. Proto je
jeho smlouva v Českých Budějovi-
cích dlouhodobější. „Musíme se dí-
vat i na to, jak bude vypadat Lengy-

el a zda bude stoprocentně připra-
vený do hry,“ připomněl generální
manažer Kotrba. Lengyel byl na
čištění kolena a mívá v přípravě
úlevy, aby byl fit na ligu.
„Halamamůže hrát tam, kde bu-

deme vědět, že je to prospěšné pro
jeho další vývoj i pro náš klub,“ do-
dal Kotrba. „Budeme zajišťovat
také další soutěže. Česká fotbalová
liga i juniorská liga hráčům zaručí
kvalitní zápasy.“
Připomněl, že Jihlava je v lize na

podobné úrovni, jako jsou České
Budějovice. „My nemůžeme posi-
lovat kluby, které jsou v lize na
naší úrovni. Musíme takové kroky
zvažovat,“ dodal Jiří Kotrba.

Michal Cirmaciu

JINDŘICHŮV HRADEC (mac) Druhé
přípravné utkání basketbalistek
Česko - Rusko se bude hrát dnes
od 20 hodin v Jindřichově Hradci.
První souboj se tam hrál včera ve
stejném čase a skončil po uzávěrce
této stránky.
Oba celky se kvalifikovaly na let-

ní olympijské hry v Londýně. Je to
poslední příprava svěřenkyň Lubo-
ra Blažka před odletem do Anglie.
Tam se ještě české hráčky utkají s
Kanadou a pak vstoupí do olympij-
ského turnaje.

V Londýně se české reprezen-
tantky představí poprvé v utkání
proti Číně. Bude to v sobotu 28.
července od 10 hodin.
Další zápas sehrají za dva dny

proti Turecku. Následovat budou
Chorvatsko, USA a Angola. Ve dru-
hé skupině jsou Austrálie, Brazílie,
Francie, Kanada, Rusko, Velká Bri-
tánie. Basketbalistky se dokázaly
jako jediné z Česka do Londýna
kvalifikovat v kolektivním míčo-
vém sportu. Házené ani volejbalu
se to nepovedlo.

Slet v BabicíchMinulý víkend se na letiště
Letecko-modelářského klubu Babice sjeli modeláři nejen
z jižních Čech. Foto: Miloslav Kusbach (jcechy.rajce.idnes.cz)

Koncert

Sobota, pátek, sobota. Tak se přesouval termín
zahájení prvního kola fotbalové ligy. Utkání České
Budějovice - Olomouc se má hrát definitivně v sobotu
28. července od 19 hodin na Střeleckém ostrově.

Divadla

Kina Čadíci promítají v Táboře

Zájem Jan Halama (uprostřed, vpravo Tomáš Řepka) brání dotírajícího Lukáše Masopusta z Jihlavy. Předností
24letého zadáka by právě Jihlava chtěla znovu do týmu. Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

Ve výsledcích a telegraficky

Halama se učí od Řepky i od Lengyela

Fotbal
58. ROČNÍK O křišťálový pohár v Počátkách -
semifinále: Jihlava junioři - Vlašim 1:2, České
Budějovice junioři - Znojmo 0:4, o 3. místo: České
Budějovice - Jihlava 2:1, finále: Vlašim - Znojmo
3:0, Jeřábek, Matějka, Matoušek.
FC PÍSEK hraje přípravu dnes od 16 hodin s
Vltavínem, zítra od 18 hodin s Malší Roudné.

Motorismus
MISTROVSTVÍ Česka juniorů v Netolicích - 80
ccm: 1. (v rozjížďkách 1. a 1.) Prammer (Motosport
Chýnov) 50 bodů, 2. (5. a 2.) Vykutil (Rede), 3. (3. a
4.) Zbíral (Training JB), oba 38, celkově: 1. Šikyna
(Slovensko) 200, 2. Vykutil 172, 3. Prammer 165, ...6.
Sandner (Motosport Chýnov) 125. Třída 125 ccm 2T
Junior: 1. (1. a 1.) Kovář (Excel) 50, 2. (2. a 2.)
Nedvěd (Buksa Ados) 44, 3. (3. a 3.) Krč (Junior)
40, celkově: 1. Kovář 250, vyhrál všech 10 jízd, 2.
Krč 202, 3. Nedvěd 201. Třída 65 ccm: 1. (1. a 1.)
Hofer (Motosport Chýnov) 50, 2. (2. a 2.) Polák

(Glassgo) 44, 3. (3. a 3.) Stauffer (Motosport
Chýnov) 40, celkově: 1. Polák 206, 2. Stehlík
(Málkov) 201, 3. Fiala (Pardubice) 157, 4. Hofer 150,
vyhrál všech šest jízd, které jel), 5. Klimo (Málkov)
145, 6. Vrchlavský (SMS Kaplice) 140. Třída MX 2
Junior: 1. (1. a 1.) Weschta (Rede) 50, 2. (3. a 3.)
Hanousek (Krtz IV.) 40, 3. (5. a 2.) Komprda
(SZA-Stav) 38, 4. (7. a 5.) Nejedlo (SMS Střední
Čechy), 5. (6. a 6.) Paukner (SMS Kaplice), oba 30,
celkově: 1. Weschta 222, 2. Hanousek 215, 3.
Komprda 172, ...9. Finěk (Rede) 98, 11. Paukner 68.

Triatlon
HLINCOHORSKÝ TRIATLON, sedmý závod
Jihočeského poháru v triatlonu v Hlincové Hoře u
Českých Budějovic o pohár zdejšího starosty
pořádala občanská sdružení Alf&Eda a Kodetka
2007 (0,75 - 18 - 5 km),muži: 1. Nový (B&H Triatlon
České Budějovice) 1:26:40 hodiny, 2. Jan Hron
1:26:56, 3. Toul (oba ŠuTri Prachatice) 1:30:54, 4.
Uhlíř (TriSK České Budějovice) 1:31:13, 5. Grabmüller
1:31:25, ženy: 1. Grabmüllerová (oba B&H Triatlon)
1:35:30, 2. Hořejší (TC Vaněk) 2:01:15, 3.
Zikmundová (B&H Triatlon) 2:05:17.

V Netolicích byli vždy nejlepší
mladíci z jihočeských klubůHrát se bude podle losu

Další příprava Česko - Rusko
basketbalistek se koná večer

Vaším objektivem Vyfoťte zajímavou akci a snímky uložte na server www.rajce.idnes.cz. Vybrané fotografie pravidelně zveřejňujeme v MF DNES


