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Se
rv
isKam dnes a zítra za zábavou

DNES – KINA
Hluboká nad Vltavou
Zahradnictví: Dezertér

19
Trhové Sviny
Zahradnictví: Dezertér

19.30
Týn nad Vltavou
Lego: Ninjago film 17
Lišov, Kino Svět
Kingsman: Zlatý kruh 20
České
Kingsman:
České
Kingsman:

Budějovice
Kino Kotva, Lidická tř.
Dunkerk 17.30
Zahradnictví: Dezertér

20
DIVADLA
Jihočeské divadlo
Studiová scéna Na Pů-
dě, Dr. Stejskala 19
Dobrý? Výborný!/ čino-
hra s muzikálovými
prvky 19.30
Kulturní klub Horká
vana, Česká 9
U Trhlé divadlo – Motýlí
píseň/ochotnické diva-
dlo dnes a zítra 19.30

Vycházku na pohodu
připravili v Nových
Hradech. Sraz je dnes
v 17 h před radnicí.
Účastníci

před
Účastníci

před
se dozvědí

příběhy novohradských
domů a navštíví také
Novohradské muzeum.

V Šalmanovicích se
bude zítra vše točit ko-
lem dýní – vypukne
totiž oblíbené Dý-
ňobraní. Užít si je mů-
žete od pravého poledne
na hřišti. Bohatý pro-
gram slibuje jarmark
s pochoutkami z dýní,

soutěže pro děti (dlabá-
ní, zdobení, aranžování),
dýně si budete moci
koupit, soutěžit o nej-
větší vypěstovanou dýni,
budou i výstavy: mysli-
vecká, hasičské techni-
ky, fotografií nebo sta-
rožitného nářadí. To vše
okoření hudba, vystoupí
například Malý furiant
z Českých
například
Českých
například

Budějovic,
zahrají kapely Hrajeto
a Brusný kotouče.

Dokumentární film
Fenomén Bruno Gröning
se bude promítat zítra
od 13 do 18.30 h (se
dvěma přestávkami)
v českobudějovické
Střední průmyslové
škole stavební, Resslova
2 (vchod z Klavíkovy
ulice). Vstup je volný.

NADÝŇOBRANÍ se vy-
pravte zítra doŠalmanovic.
Čeká vás kromě jiného
soutěž o největší vypěsto-
vanoudýni. Foto: Archiv Deníku

Smuteční obřady
Obřadní síň krematoria na hřbitově
sv. Otýlie v Českých Budějovicích

Pátek 29. září 2017
9.30 h Miluška Pejchová, 84 let, České Budějovice
10.30 h Jaroslav Šimeček,

Pejchová,
Šimeček,
Pejchová,

83 let, České Budějovice
13.00 h Anna Návarová, nedožitých 88 let, Hrdě-

jovice

České Budějovice –
Houby rostou, lidé se
nyní vracejí z lesů s pl-
nými košíky.
Jsme národ houbařů, a
tak vás určitě potěší vý-
stava hub. Můžete se na
ni přijít podívat do Ji-
hočeského muzea, začne
v pondělí 2. října a po-
trvá do pátku 6. října.
„Po celou dobu trvání
výstavy je zaručen pří-
sun čerstvých exponátů.

Během výstavy bude
také ve spolupráci se
členy Mykologického
klubu zajišťována stálá
poradna pro houbaře,“
říká garant výstavy my-
kolog Miroslav Beran.
Donést houby mohou
i návštěvníci.
Na výstavu můžete přijít
každý den od 9 do 17.30
hodin. Základní vstupné:
25 Kč, snížené 15 Kč, ro-
dinné 55 Kč. (der)

Výstava hub v muzeu

V divadle letos zažijete strach a hrůzu
Jihočeské divadlo
na aktuální sezonu
plánuje 16 premiér,
z toho sedm připraví
činohra, dvě balet, tři
opera a čtyři Malé
divadlo.

KAMILA DUFKOVÁ

České Budějovice – Prehis-
toričtí ještěři před „otáč-
kem“. Mezi novinkami pro
novou sezonu Jihočeského
divadla jsou i dvě, chystané
pro otáčivé hlediště v Čes-

chystané
Čes-

chystané

kém Krumlově. Jednou
z nich je dětské dobrodruž-
ství Ztracený svět s obřími
loutkami prehistorických
ještěrů, tou další adaptace
románu Brama Stokera
Drákula v pojetí osvědčené
dvojice Martin Glaser a Olga
Šubrtová.
dvojice
Šubrtová.
dvojice

ZÁHADY A TAJEMSTVÍ
Novou činoherní sezonu
nazvala umělecká ředitelka
Jana Kališová něčím mezi
nebem a zemí. „Diváci se
mohou těšit na napínavé
příběhy, záhady, tajemství,
prožijí v hledišti, doufáme,
i trochu hrůzy, protože to,
co nedokážeme pochopit
zdravým selským rozumem,
probouzí strach a hrůzu. To
se vyskytuje ve všech pre-
miérách,“ uvedla. Činohra

pre-
Činohra

pre-

bude letos spolupracovat
s mladými režiséry Janem

Holcem, Adamem Svozilem,
Alžbětou Burianovou
a Lukášem Brutovským.
Režírovat bude opět i Petr
Zelenka. Divadlo přijalo tři
nováčky z řad herců – Ka-
milu Janovičovou, Václava
Švarce

Janovičovou,
Švarce

Janovičovou,
a Beátu Kaňokovou.

Od října se stane dra-
maturgyní divadla zaklada-
telka a umělecká ředitelka
divadla Letí Martina Schle-
gelová (Kati, Zavolejte Jee-
vese). Od února 2018 vy-
střídá Janu Kališovou na
postu umělecké šéfové či-
nohry. Jana Kališová bude
dál režisérkou divadla.

DIVÁCI ROZHODNOU
Umělecký šéf Malého diva-
dla Petr Hašek říká: „Po
třech letech se soubor na-
chází na vrcholu svých
možností a uměleckých sil.

Je hodno toho využít.“ Di-
vadlo letos vstupuje do po-
sledního ročníku projektu
Platform Shift+, který chce
zaujmout mladého diváka
divadlem v kombinaci s vy-
užitím moderních techno-
logií.
Kmenový režisér Malého

divadla Janek Lesák připra-
vuje záhadnou inscenaci
Game, kterou nazývá parti-
cipačním divadlem. Hodlá
v dalším z nedivadleních
prostorů zapojit diváky,
kteří se sami stanou posta-
vou a mohou ovlivnit děj.
„Já sám jsem to neviděl ni-
kde takto zrealizované,“
uvedl.
Mimo jiné Malé divadlo

chystá hru o reálném neu-
skutečněném projektu, kte-
rý měl propojit České

projektu,
České
projektu,

Budě-
jovice s Jaderským mořem.

Do souboru nově z činohry
přistoupil Jan Kaštovský.

VYPÍSKALI PREMIÉRU
Opera přichází s dalším tra-
dičním dílem Giuseppe
Verdiho La traviata. Šéf

Giuseppe
Šéf

Giuseppe

opery Tomáš Studený vy-
práví: „Pro svou pobuřující
současnost byla při premié-
ře vypískána.“ Na další uta-
jený koncert plánuje světo-
vou premiéru violloncelo-
vého koncertu.
Baletní soubor letos přijal

osm tanečníků z různých
zemí, například z Brazílie či
Uruguaye. Plánuje například
slovy šéfa souboru Lukáše
Slavického dobře tancova-
telný titul Kráska a zvíře,
vhodný i pro mladé diváky,
který byl jen málo zpraco-
ván pro baletní představení.

Premiéry sezony
b balet – 24. 11. Kráska a
zvíře, 23. 3. Petr Zuska
Projekt
b činohra – 3. 11. Nebez-
pečný experiment, 8. 11.
Kalifornská mlha, 15. 12.
Živý obraz, 9. 2. Letní vosy
nás štípou už i v listopadu
b Malé divadlo – 28. 10.
Čechomoří,Čechomoří,Čechomoří 28. 11. Lajka
letí vzhůru, 17. 2. Bruncvík,
14. 4. Game
b opera – 20. 10. La Tra-
viata, 19. 1. Její pastor-
kyňa, 4. 5. Don G
b otáčko – činohra – 6. 6.
Drákula, Malé divadlo –
21. 6. Ztracený svět

NOVINKY.Režisérka černé komedie Kati (na snímku)Martina
Schlegelová přichází do Jihočeskéhodivadla jakodramaturgyně,
po JaněKališové převezme vedení činohry. Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Zemřela Zuzana Růžičková,
Dáma české kultury
Jindřichův Hradec –
Ve středu po poledni
zemřela ve věku 90
let cembalistka Zuza-
na Růžičková. Uměl-
kyně světové pověsti
byla od roku 1998 čestnou
občankou Jindřichova
Hradce. Byla manželkou
hudebního skladatele Vik-
tora Kalabise, za kterého se
vdala roku 1952 a žila s ním

právě v Hradci. Ještě
před dvěma týdny
tady končila svůj
prázdninový pobyt
a vracela se do Prahy.
Podle bývalého starosty

Jindřichova Hradce Karla
Matouška, který ji nedávno
navštívil, byla plná elánu
a zmínila, že s ní jistá ame-
rická novinářka pracuje na
knize. (had)

Prase podle kvíku, národ podle zvyku

HANKA ŠŤASTNÁ

Od konce července není snad jediný den, kte-
rý by na mne divoce nezachrochtal. Africký

mor divokých prasat nakazil všechna média a
nabídl pěkně ostrý předvolební guláš z moravské
divočiny. Hejtman dotčeného teritoria vyhlásil stav nebezpečí.
Nakažené štětináče drží v ohnisku nákazy desítky kilometrů
dlouhý elektrický ohradník. O africkém moru mimořádně jed-
nala vláda. Nově se do prasečí štvanice zapojí i policejní ostře-
lovači. Novinové titulky straší z šíření pandemie skrze žací lišty
kombajnů nebo prostřednictvím houbařských holinek.
Čuníkovská

kombajnů
Čuníkovská

kombajnů
viróza odhaluje v českém člověku, kromě strachu

z šíření nákazy a politického populismu, i jiné vlastnosti a
schopnosti. Krvelačnost (pro nositele kamizol možná spíš
„barvylačnost“) je povzbuzována u myslivců odměnou ve výši
až tři tisíce korun za vlastnoručně zabitého divočáka. Tisícovku
dostane každý oznamovatel za nalezenou a odevzdanou pra-
sečí mrtvolu. Takže uživatelé pozemních komunikací mohou
vydělat na každém sraženém kanci, pokud tedy zrovna nesko-
nal (nevyhasl) na zdemolované kapotě jejich auta.
Ovšem poslední dva případy z našeho regionu poukazují i na

zvrácené chování civilistů po setkání s potenciálním šiřitelem
moru ve stavu neživém. Masakr prasečí party (rudlu) ve vlako-
vém kolejišti mezi Soběslaví a Veselím chtěl maximálně zpe-
něžit jeho nálezce. Kromě devíti tisíc korun za devět smrtelně
poraněných kusů divokých prasat požadoval dalších šest tisíc
za mrtvá selátka vypadnuvší z úrazem rozpáraného břicha vy-
sokobřezí bachyně. O týden později státní veterináři zazname-
nali výskyt pouhých torz těl pěti divočáků kousek před Tábo-
rem. Opět šlo o důsledek karambolu skupiny divokých prasat
s lokomotivou. Každopádně ta jim určitě chybějící kýty, pa-
nenky a další lepší svalové partie z těl obratně nevyřízla a ne-
odnesla. Kdybych byla sviní, defekující do vlastního doupěte,
použila bych ke komentáři zmíněných činů staré přísloví “Jaké
prase, taký kvík, jaký národ, takový zvyk.“ hstastna@rakjk.cz

Autorka je ředitelka Regionální agrární komory Jč. kraje.

Klovem slovem

V Krumlově představí pivní speciál
Český Krumlov – Po dvouleté pauze se v pivovaru znovu
začalo vařit. Historický pivovar Český

pauze
Český
pauze

Krumlov nabízí piva
s vlastní recepturou pod značkou Krumlov. Pod
vedením sládka Miloslava Valenty vzniká na-
bídka založená na nepasterovaných a nefil-
trovaných pivech. Ředitel

nepasterovaných
Ředitel
nepasterovaných

pivovaru Lukáš
Malý říká: „Máme radost, že se nám po od-
chodu značky Eggenberg povedlo pokračovat
v dlouhé tradici.“ Jak dodává, uvařili třináctku

ALE, polotmavý svrchně kvašený speciál, který představí
zítra na Svatováclavských slavnostech. (kv)

Environment

Firma zabývající se nakládáním s odpady
přijme pro pracoviště v Českých Budějovicích (Dolní ul.)

Požadujeme:
 řidičský průkaz sk. C 
  platný profesní průkaz, 

kartu řidiče 
  platné dopravně 

psychologické vyšetření 
  nástup: 

ihned / dohodou

Nabízíme:
  průměrný měsíční plat z ročního výdělku 

23.000–25.000 Kč hrubého 
 zázemí stabilní společnosti 
  stravenky plně hrazeny fi rmou   stravenky plně hrazeny fi rmou   stravenky plně hrazeny fi

(1  500 Kč/měs.) 
  systém fi remních benefi  systém fi remních benefi  systém fi  tů (13. plat,  remních benefi tů (13. plat,  remních benefi

5 týdnů dovolené, dárkové poukazy)

Kontakt:  p. Medula (vedoucí nákladového střediska – SVOZ)
602 192 707    Zdenek.Medula@fcc-group.cz

ŘIDIČE /KY PRO SVOZ ODPADU
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Mleté polotovarMleté polotovarMleté polotovar

od 2.10. do 8.10.  2017

Uzené koleno Uzené koleno Uzené koleno Uzené koleno 
s kostí 

Jaternice a Jelítka Jaternice a Jelítka Jaternice a Jelítka Jaternice a Jelítka 
špejlovanášpejlovanášpejlovanášpejlovanášpejlovaná

79,901 kg

  11,90100 g

S U P E R C E N A

S U P E R C E N A

S U P E R C E N A

S U P E R C E N A

   8,90100 g

S KOSTÍ

79,-1 kg

Sleva na vybrané hovězí masoVÍKENDOVÁ 
CENA:

ČT 5.10. AŽ NE 8.10.

Vepřová plecVepřová plec
1 kg69,90

S KOSTÍ

BEZ KOSTI  89,90 kg
1 kg59,90

S KOSTÍ

BEZ KOSTI  89,90 kg

Šunka kulatáŠunka kulatáŠunka kulatá
 tř. jakosti standard tř. jakosti standard tř. jakosti standard tř. jakosti standard

1 kgaž 30,-

od 25.9. do 1.10. 2017

89,901 kg

  13,90100 g

A KČ N Í C E N A

S U P E R C E N A

S UP E R C E N A

S UP E R C E N A

   7,90100 g

S KOSTÍ

99,-1 kg

1 kg69,90
S KOSTÍ

BEZ KOSTI  89,90 kg
1 kg79,90

S KOSTÍ

BEZ KOSTI 119,90 kg

VÍKENDOVÁ 
CENA:

OD PÁ 29.9. AŽ NE 1.10. 

1 kg 1 kg44,90 119,90

www.prodejnyzeman.cz

*Nevztahuje se na nákup výsekového masa a masných polotovarů.

ŘEKNI SI O DÁREK: ŠUNKOVÝ SALÁM V HODNOTĚ 70 KČ.
Každý týden od čtvrtka do neděle jiný dárek *při nákupu nad 200 Kč.

cca 500 g


