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Bouře rozsvítí hladinu Vltavy
» Tipy na víkend Pivaři zamíří do Písku, milovníci historie vyrazí na hrady a zámky, fanoušky veteránů potěší maserati a jaguary
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Zavírání plavecké sezony
bez koupání, ale s Nedvědem
Žánrově pestré bude Zavírání plavecké sezony v Třeboni. Nabídne
koncerty Radůzy, Dary Rolins
a Františka Nedvěda. Radůza s kapelou dnes zahraje od 19.30 hodin
v Divadle J. K. Tyla. Dramaturg Pavel Barnáš ji několikrát lákal na festival Okolo Třeboně, ale písničkářka upřednostňuje samostatné koncerty, proto se dohodli na termínu
v závěru léta.
V sobotu pozval Františka Nedvěda s kapelou. „Datum jeho koncertu jsme naplánovali dlouho dopředu, a když jsme se pak dozvěděli, že bude Třeboň zrovna v té
době hostit finále fotbalového turnaje E.ON Junior Cup, rádi jsme
s organizátory spojili síly a k této
akci se přidali s kulturním programem,“ shrnuje organizátor festivalu Okolo Třeboně a souvisejících
akcí Pavel Barnáš.
Vrchol jubilejního 10. ročníku
turnaje s mezinárodní účastí, který
se odehraje zítra a v neděli, zpestří
účast Patrika Bergera. Sobotní kulturní program ve sportovní hale
nabídne hvězdy dvou různých hudebních žánrů. Doprovodné akce
začnou v 18.30 hodin a během večera vystoupí Dara Rolins a po ní
František Nedvěd. Výtěžek večera
půjde na charitativní účely a podpoří tříletého Šimona z Třeboně,
který trpí vadou sluchu, a také
místní výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík.
Na rozdíl od minulých let se letos nekoná slavnostní zakončení
plavecké sezony na pláži Ostende
u rybníka Svět. „Někteří členové
našeho Spolku přátel pruhovaných plavek jsou totiž hubenější
než loni, takže chci zabránit
tomu, aby tato prestižní organizace kvůli tomu ztratila na vážnosti.
Tu jí dodává právě součet hmotnosti jejích členů, přičemž tendence byla až doposud stále vzestupná. Letos proto setkání odložíme, abychom nabrali kondici,“ vysvětlil předseda spolku Vladimír
Janíček.

vše potrvá až do 13.27, kdy bude letošní plavba slavnostně odstartována.
Kdo přijede do Vyššího Brodu
již dnes, může vyrazit na koncert
Vlasty Redla s kapelou, který zahraje v klášterní zahradě od 20 hodin.
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Kuriózní plavidla vyrazí
z Vyššího Brodu
Plavba kuriózních plavidel má ve
Vyšším Brodě dlouhou tradici. Letos organizátoři chystají již 42. ročník. Břeh Vltavy a hlavně jezy obsadí tisíce lidí, kteří chtějí vidět, jak
se posádky a jejich často vratká
doma vyrobená monstra vypořádají s nástrahami řeky.
Vše vypukne zítra v devět hodin
v kempu Pod Hrází ve Vyšším Brodě. Po zahajovacím ceremoniálu
budou následovat přejímky plavidel a po nich si mohou všichni užít
na doprovodných atrakcích. To

projekce Metropolia, která se
bude vznášet nad hlavami lidí
v Hradební ulici za Egon Schiele
Art Centrem. Na náplavku u mostu Dr. E. Beneše přiletí žárovkový
Mrak. Program Czech the Light,
popis jednotlivých instalací a jejich umístění na mapce Českého
Krumlova najdete na webu
www.czechthelight. cz.
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Hrady a zámky otevřou
běžně nepřístupné části
Návraty ke kořenům jsou tématem
letošních Dnů evropského dědictví, k nimž se připojuje většina hradů a zámků spravovaných Národním památkovým ústavem. O víkendu se tak návštěvníci podívají
i do běžně nepřístupných míst historických objektů. Další si zase mohou prohlédnout zdarma. K nim
se řadí například letohrádek Bellarie v Krumlově, věž hlubockého
zámku, hospodářské sklepy v Nových Hradech nebo opatská kaple
ve Zlaté Koruně.
Na všech památkových objektech kromě krumlovského zámku
a zvíkovského hradu platí o víkendu takzvaná reciproční vstupenka.
„Každý, kdo vstupenkou doloží, že
v sobotu nebo neděli navštívil jeden z hradů či zámků ve správě Národního památkového ústavu
v Českých Budějovicích, bude mít
vstup na jednu z prohlídkových
tras na další objekt zdarma,“ popsala Jitka Skořepová z památkového ústavu. Více informací najdete
na www.npu-cb.eu.

7.

Titanic na Vltavě Kuriózní plavidla poplují v sobotu z Vyššího Brodu do Rožmberka.

Pivní slavnosti obsadí
centrum Písku
Sedmdesát druhů piv z více než
25 českých i zahraničních pivovarů
můžete ochutnat dnes a zítra na prvním ročníku Slavností piva Písek.
„Minulý nultý ročník se povedl
a přilákal okolo osmi tisíc návštěvníků, proto jsme se rozhodli, že budeme v pořádání slavností pokračovat. Dvoudenní program nabídne kromě ochutnávání tradičních
i méně známých piv také koncerty
kapel,“ popsal za organizátory Robin Mikušiak.
Rocková scéna dnes nabídne na-

příklad kapely Nohama nad zemí,
Megaphone, Discoballs či Mr. Cocoman & Dr. Kary. Sobotní program vyvrcholí vystoupením raperů PSH a Jiřího Macháčka s Mig 21.
Druhé pódium bude po oba večery patřit dýdžejům.
Pivní slavnosti obsadí historickou část Písku – Palackého sady
a Fügnerovo náměstí. Vstupné je
zdarma.
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Vltava žije nabídne
multumediální show Bouře
Náplavku u Dlouhého mostu dnes
obsadí tisíce lidí. Přijdou se podívat na koncerty kapel a hlavně multimediální show Bouře, která vypukne nad řekou Vltavou ve 21 hodin.
„Její součástí bude projekce do
vodních stěn, videomapping,
vzdušná akrobacie i scénická hudba. Vše završí ohňostroj,“ popsal

Foto: Ladislav Pouzar

Igor Mahal z pořádající agentury
Art4promotion. Program vypukne
už v 15 hodin. Pro děti budou připravené soutěže, atrakce a ukázky
práce hasičů, policistů, vodní záchranné služby i vyhlídkové plavby po Vltavě.
V 17.30 hodin zahraje skupina
Oceán, po ní od 18.45 hodin Pub
Animals. Ve 20.15 vystoupí Jihočeská komorní filharmonie s dětským
pěveckým sborem Carmína.

5.

Nad hlavami lidí se bude
vznášet Metropolia i Mrak
Šest světelných objektů oživí dnes
a zítra vždy po setmění místa v centru a v okolí řeky Vltavy. Do Českého Krumova zamíří ojedinělá akce
Czech the Light.
Jedním z největších lákadel
bude například dílo Uranium Figure od známého designéra Ronyho
Plesla. Výjimečná bude i světelná

Na veterány čekají
čtyři stovky kilometrů
Dnes v 19 hodin začíná na českokrumlovském náměstí Svornosti
pátý ročník veteránské rallye South Bohemia Classic. Na start závodu se postaví 80 posádek, k vidění
budou značky, jako je Maserati, Jaguar, Mercedes, Porsche, MG, Triumph či česká Škoda.
Veteránská rallye, ve které nejde
o nejvyšší rychlost, ale o přesný
průjezd tratě, má dvě etapy. První
s přibližně 125 kilometry zavede
posádky postupně do Zlaté Koruny, Českých Budějovic, Hluboké
nad Vltavou, Holašovic, Chvalšin
a poté do cíle v centru soutěže v
Dolní Vltavici.
Druhá etapa má téměř 250 kilometrů, odstartuje v sobotu v devět
hodin od Lipenského jezera a zamíří přes Lipno nad Vltavou, Malonty
do Novohradských hor. Odtud závodníci navštíví Třeboň a její okolí
a potom už zamíří zpět přes Trhové Sviny, Kaplici, Omlenici, Přídolí, Světlík a Frymburk do cíle v Dolní Vltavici.
Karel Hrdina
s přispěním Petra Kubáta
a Petra Lundáka
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Žena ukradla
parfém, pak
se zaregistrovala
kvůli slevám
JINDŘICHŮV HRADEC (mbe) Nad
bystrostí některých zlodějů zůstává občas rozum stát. Přesvědčit se
o tom mohla prodavačka v drogerii v Jindřichově Hradci. Do obchodu přišla mladá žena. Chvíli si prohlížela zboží a pak si vzala parfém
v hodnotě 429 korun. Platit ovšem
neměla v úmyslu.
„Vyndala parfém z obalu a ten
pohodila do regálu. Pak odešla
směrem ke kase, aniž by cokoliv zakoupila. Na dotaz prodavačky, zda
by se chtěla zaregistrovat jako
nový člen klubu a čerpat výhody,
řekla že ano a ihned sama vyplnila
formulář, kde uvedla své osobní
údaje,“ popsala jindřichohradecká
policejní mluvčí Hana Millerová.
Poté, co se zaregistrovala, mladá žena s parfémem v kapse z prodejny odešla. Prodavačka pak při
kontrole zjistila, že dotyčné zboží
chybí. Proto se hned podívala na
záznam z kamer a nevěřila vlastním očím.
Uviděla krást právě zaregistrovanou novou členku klubu. Policisté
tak měli velmi jednoduchou práci
a mladou zlodějku předvolali k výslechu.

Záchranná stanice
potřebuje opravy.
Pomoci má akce
v Krušlově
KAŠPERSKÉ HORY (ČTK) Více než
tři tisíce zvířat včetně chráněných
rysů, vyder či bobrů prošlo za 26 let
stanicí pro handicapované živočichy v Kašperských Horách, která
funguje při Muzeu Šumavy. Po více
než čtvrtstoletí provozu ale stanice
potřebuje rekonstrukci, na kterou
muzeum nemá peníze.
Loni se podařilo díky příspěvkům
a darům opravit za desítky tisíc korun voliéry, letos výběh pro vydry.
„Zařízení ale potřebuje ještě další
úpravy, pomoci získat peníze má benefiční akce, která v Krušlově na
Strakonicku začne v sobotu v 15 hodin,“ řekl zoolog muzea Ivan Lukeš.
Nyní žije ve stanici mládě vydry,
které opustila matka, srnče s hlavou poraněnou od sekačky, bobr,
co se popral se psem, a další zhruba
dvě desítky zvířat. Zatímco při vzniku stanice v roce 1988 byly vydry
vzácné, nyní se do ní dostane jedna
až dvě měsíčně. „Některé je třeba
krmit z dudlíku jako dítě, do přírody se takhle odchované zvíře už nemůže vrátit,“ řekl Lukeš. Většinu zvířat se daří po vyléčení nebo odchování vypustit zpět do přírody, trvale
handicapovaní zůstávají, nebo se
stěhují do jiných zařízení v zemi.

Vaším objektivem Prohlédněte si snímky ze setkání leteckých modelářů a soutěže v bodypaintingu ve Frymburku, které jejich autoři uložili na server rajce.idnes.cz. Vybrané fotografie zveřejňujeme v jihočeské příloze MF DNES

Bodypainting u Lipna Umělci malovali ve Frymburku na
nahá ženská těla. Téma bylo pro všechny účastníky soutěže
stejné - pohádka.
Foto: haivik (haivik.rajce.idnes.cz)

Modeláři na letišti Plánská lodna je název akce, kterou

již pošesté uspořádali letečtí modeláři na letišti v Plané
u Budějovic.
Foto: Miloslav Kusbach (jcechy.rajce.idnes.cz)

