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↑ VÝSTAVA zápalkových nálepek,
první v krajském městě po roce 1990,
je k vidění do konce března v přízemí
Jihočeské vědecké knihovny na Lidické
třídě. Je průřezem sbírky spisovatele
Jaromíra Jindry a představují se tu
sběratelské skvosty z Československa,
Číny, Austrálie, Belgie, Holandska,
Itálie, Portugalska a Španělska.
Reprofoto: Deník/Jaroslav Sýbek

Kam dnes a zítra
DNES
KINA
Trhové Sviny
Zlato 19.30
České Budějovice
Kotva, Lidická tř.
Richard Müller:
Nepoznaný/ dokumen-
tární film 17.30
Zlato 20
Multikino CineStar
M. Horákové 1498
Anděl Páně 2 13, 15.15,
Kruhy 18.30, 20.45, Lego
& Batman film 13.30, 14,
15.45, 16.15, Lék na život
18, 21, Mlčení 19.30, Pa-
desát odstínů temnoty
13.30, 15.10, 16, 17, 17.40,
18.30, 20.10, 21, Psí po-
slání 13.15, 15.30, T2
Trainspotting 16, 17.30,
18.30, 20, 21, Všechno
nebo nic 13, 14.45, 17.45,
Zlato 20, Zpívej 13.40

DIVADLA
Jihočeské divadlo
Muž sedmi sester/ ero-
tická groteska 19

DK Metropol, div. sál
Nevillův ostrov/komedie

19
Malá scéna
Miro Gavran: Bábka
Městské divadlo Tren-
čín, komedie 19
KNIHOVNY
České Budějovice
JVK, Lidická: 8.30 – 18,
Na Sadech: dospělí 8.30
– 18, děti 12 – 18, Čtyři
Dvory, ZŠ Emy Destin-
nové: 12 – 18, Zliv: 8 –
11.30, 13 – 18, Trhové
Sviny: 8 – 11, 12 – 16,
Borovany: 9 – 12, 13 –
18, Ledenice: 11.30 – 18,
Týn nad Vltavou: do-
spělí 9 – 12, 13 – 18, No-
vé Hrady: 9 – 11.30, 12 –
18, Horní Stropnice:
8 – 11, 12.30 – 17
ZÍTRA
JVK, Lidická 1
Koncert barokní hudby
v podání studentů a pe-
dagogů českobudějovic-
ké konzervatoře, vstup
volný 19

Smuteční obřady
Obřadní síň krematoria na hřbitově
sv. Otýlie v Českých Budějovicích
Pondělí 20. února 2017
8.30 h Jan Michal, nedožitých 88 let, Kaliště u Lipí
10.30 h Marie Filípková, nedožitých 89 let, České
Budějovice
13.00 h Jiří Straka, nedožitých 75 let, Plav
14.00 h Jiří Prager, 75 let, České Budějovice
Úterý 21. února 2017
8.30 h Věroslava Vokurková, nedožitých 90 let,
České Budějovice
12.00 h František Votočka, 73 let, Vráto
14.00 h Václav Růt, 68 let, České Budějovice

Se
rv
is

Na základce v Týně učili zahraniční studenti
KLÁRA SKÁLOVÁ

Týn nad Vltavou – Kam
tahle pětice děvčat a dvojice
kluků v uplynulých dnech
přišla, vždycky vzbudila
rozruch. Jejich školní zázemí
bylo permanentně zaplněné
dětmi všech možných vě-
kových skupin, které si
s nimi povídaly. Češtinu
byste tady ale neslyšeli.
Začátečník nebo zdatnější
mluvčí, všichni mluvili ang-
licky.
Zdeňka Hájková, ředitelka

Základní školy Hlinecká
v Týně nad Vltavou, přiblí-
žila, že ona skupina, která
vyvolala takové pozdvižení,
jsou zahraniční studenti,
kteří sem přijeli v rámci
projektu Edison. Ten orga-
nizuje studentská organiza-
ce Aiesec a jeho cílem je
spojovat mladé lidi různých
kultur.
Na Základní škole Hli-

necká v Týně tak mohli žáci
potkat v uplynulém týdnu
sedm studentů z Číny, Ma-
lajsie nebo třeba Mexika.
Ti jim přiblížili život v jejich
zemi, seznámili je s jejich
tradicemi a zvyky, ochutnat
jim dali jídlo pro jejich vlast
typické.
Do Čech přijeli zahraniční

studenti na šest týdnů, pět
z nich strávili v rolích uči-
telů. Aby se ještě více

umocnily jejich dojmy
z České republiky, bydleli
v hostitelských rodinách.
„Studenti se objevili

v každém ročníku na hodi-
nu nebo dvě. Jen jsme sna-
žili nenarušovat náš pro-
gram, takže chodili většinou
do hodin angličtiny,“ přiblí-
žila ředitelka základní školy
průběh návštěvy. Současně
s tím doplnila, že každý za-
hraniční student měl po
dobu fungování na základní
škole k dispozici dva stu-

denty ze zdejšího gymnázia,
kteří byli takovými jejich
průvodci. Jedni z nich byli
i septimáni Karel Tůma
a Ladislav Novák. „Je to su-
per zkušenost. Poznáme se
tu s lidmi z jiných zemí,
procvičíme angličtinu.
Je to taková příprava na
maturitu,“ vyjmenovával
Karel Tůma jen některé
přínosy.
Pobyt v Čechách si ale

pochvalovali i sami zahra-
niční studenti.

„Je to velmi přátelská ze-
mě. Myslel jsem si, že lidé
tady budou chladní, ale oni
nás přivítali s otevřenou
náručí, což opravdu oceňuji.
Bylo to příjemné překvape-
ní,“ řekl 24letý Ernesto
z Mexika. A co by to bylo
za návštěvu, kdyby neo-
chutnal něco českého. „Moje
hostitelská rodina dělala
tradiční jídla jako guláš
s knedlíky, to miluju. Rád
mám ale všechno, hlavně
brambory,“ dodal na závěr.

SEDMERO STUDENTŮ.Pět děvčat a dva kluci ze zemí celého světa navštívili v uplynulém týdnuZá-
kladní školuHlinecká v Týně nadVltavou. V rámci projektu Edison tady žákůmpředstavovali svou zemi.
Do Týnadorazili v první řadě třetí zlevaMaria z Brazílie, Ruvindran zMalajsie, Nia zGruzie,Milca zChile,
Fida z Indonésie, Celia zČíny a Ernesto zMexika. Foto: Deník/ Klára Skálová

KOSTELNÍČEK UŽ KLAPE V DUBNÉM
NÁVRAT. Hlasitým klapá-
ním ohlásil v sobotu ve 14
hodin 44 minut a 42 vteřin
čapí samec z Dubného svůj
návrat ze zimoviště (tento
čas ukázala webkamera,
která hnízdo sleduje). Zřej-
mě byl opět prvním, který
se v regionu objevil. Podle
starostky Dubného Boženy
Kudláčkové už byl netrpě-
livě vyhlížen, protože přilé-
tá pravidelně v únoru. „Tak
za čtrnáct dní by měla při-
letět čápice, ale není to
pravidlo,“ uvedla včera
k prominentnímu hostu
obce Božena Kudláčková.
Čápa nazvali v Dubném
Kostelníček podle hnízda
na střeše kostela. Nyní
bude opravovat svůj do-
mov a poté, co se objeví
čápice, začnou námluvy.
Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Místo narození: Dopravní prostředek
na trase Protivín – Písek . . .
Truskovice – V ten pátek
20. ledna 2017 nic nena-
svědčovalo tomu, že bude
pro všechny členy rodiny
Rychtaříkových z Truskovic
výjimečný asi po celý zby-
tek života. A protože mají
problémy s hlídáním, tak se
celá rodina – rodiče Magda-
lena a Filip a děti Denisa a
Filip – vydali do Vodňan na
nákupy. Paní Magda už
v pokročilém stadiu těho-
tenství. „Oficiální termín byl
až druhého února,“ říká.
Dále pokračuje její man-

žel Filip. „Manželka najed-
nou povídá: Praskla mi vo-
da, jedeme rodit. Fofrem
domů pro věci a už jsme
uháněli do písecké porod-

nice,“ vzpomíná pan Filip,
který pracuje v Německu
jako instalatér. Jenže malá
Helenka tak dlouho čekat
nechtěla. „Kus za Protiví-
nem už nebylo na co čekat.
Zastavil jsem u jednoho
billboardu asi kilometr před
Selibovem a pomohl na svět
svojí dceři,“ pokračuje.
Takto zní vše jednoduše,

jenže . . . Vzadu v autě dvě
děti, venku mráz 12 stupňů
pod nulou, neustálé otvírání
dveří a na předním sedadle
žena, které právě začala ro-

dit. „Neměla jsem obavy.
Věřila jsem svému muži, že
vše dobře dopadne,“ vrací se
k rozhodujícím chvilkám
paní Magda.
I když vše důležité bylo

na jejím muži, přesto nebyli
na porod sami. „Hned jsem
volal záchranáře, kteří mi
radili, co mám dělat. Hodně
mi asi pomohlo, že jsem byl
u porodu s Deniskou, takže
jsem věděl, co se bude dít.
Ale nervy to byly hrozné,“
usmívá se tatínek Filip.

Když záchranáři přijeli na

místo, byl jeden z největších
zázraků života zakončen.
Matka i dítě odpočívaly, za-
balené v bundě pana Filipa.
Následovalo odborné ošet-
ření a zabezpečení nemluv-
něte i maminky a cesta do
porodnice.
Zde už může příběh s tím

nejkrásnějším koncem
skončit, protože dnes uběhl
přesně měsíc od události,
kterou si manželé Rychtaří-
kovi připomenou vždy, když
projedou kolem billboardu
před obcí Selibov. A nebo
když se podívají do rodného
listu svojí dcery, kde je jako
místo narození napsáno:
Dopravní prostředek na
trase Protivín – Písek. (pš)

 

ICE TOUR 2017
setkání pro regiony jižní a západní Čechy proběhne

dne 20. 2. 2017 od 9:30 v DK Metropol,
Senovážné náměstí 2, České Budějovice

dne 21. 2. 2017 od 9:30 v E-CENTRU, Guldenerova 17, Plzeň,
rezervace na tel.: +420 777 641 166

EET v praxi • ochutnávka novinek • informace ze světa zmrzlin 
prezentace zmrzlinových strojů • informace o pojištění provozoven

Vážení obchodní přátelé,
přijměte pozvání na prezentační akci

www.ceskazmrzlina.cz
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