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Jižní Čechy Budějovice DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/BudejoviceDnes

Radek Štěpánek
redaktor MF DNES

NETOLICE Kruh se uzavírá. Deset
let letních projektů v zahradě zám-
kuKratochvíle vystřídala další deká-
da, kdy divadlo Continuo zkouma-
lo krajinu v okolí Malovic a třeba
i zchátralé objekty ve Vodňanech
nebo Písku. Letos slaví čtvrtstoletí
svého působení. A jeho Kratochvíle-
ní, které kdysi každý večer plnilo
zahradu zámku stovkami diváků,
se vrací.
Návrat Kratochvílení s projektem

s názvem V kruhu připravují členo-
vé divadla spolu s dalšími herci z 12
zemí Evropy a zámoří. Inscenace
vzniká speciálně pro prostor zámec-
kých zahrad a divadlo ji bude hrát
každý večer od 3. do 14. srpna vždy
od 21 hodin.
Tématem je jeden z hlavních spo-

rů západní civilizace. Z hladiny zá-
meckého příkopu se tak před oči-
ma návštěvníků vynoří otázka spra-
vedlivého uspořádání lidské společ-
nosti, která lidstvo provází už od sa-
mých počátků.
„Je to nesmírně radostná událost.

Po desetiletí oslovování okolní kraji-
ny a její historie se Continuo vrací.
Sledoval jsem tvorbu divadelníků
celou tu dobu a chápal jsem, že po
deseti letech na zámku potřebovali
změnu. Ty další inscenace se mi
moc líbily, přesto mi ale bylo tro-
chu smutno, když se mě lidé vyptá-
vali, jestli se divadlo někdy na
zámek vrátí, a já mohl jen krčit ra-
meny. Teď už odpověď známe,“
říká kastelán zámku Vojtěch
Troup.

Inscenaci inspirovala
zámecká zahrada
Inscenace bude trvat téměř dvě ho-
diny a její vznik inspirovala samot-
ná zámecká zahrada. Ta odpovídá
renesanční představě utopického
modelu oázy obehnané zdí, odděle-
né od krajiny a chaosu lidského
hemžení. Do tohoto modelu v při-
pravované inscenaci zasáhnou ob-
razy současné evropské společnos-
ti a aktuální otázky jejího dalšího
směřování. Divadlo bude doprová-
zet živá hudba pod taktovkou člena
souboru Elii Morettiho, jako scéno-
grafka a výtvarnice se zapojila Hele-
na Štouračová a na přípravě se po-
dílejí také americká zpěvačka a et-
nomuzikoložka Julia Ulehla.
K nácviku už se v současné době

umělci přesunuli přímo do zámec-
ké zahrady. „Vše se odehraje výluč-
ně na hladině 400 metrů dlouhého
vodního kanálu, který obklopuje re-
nesanční vilu. Pro tento účel vznika-
jí na vodě speciální konstrukce, kte-
ré umožní divákům sledovat diva-
delní akci odehrávající se na hladi-
ně i na dně vodního příkopu,“ popi-
suje umělecký vedoucí souboru Pa-
vel Štourač.

Nejde o nostalgii,
říká vedoucí souboru
Návrat podle něj nemá být jen nos-
talgickým vzpomínáním na úspěš-
né roky divadla na zámku ani k vyu-
žívání už ověřených úspěšných pro-
středků. Herci chtějí využít zkuše-
nosti, které získali při práci s jinými
prostory. „Návrat je pro nás vý-
zvou k uchopení známého prosto-
ru novým způsobem i provokací k

hledání nových prostředků vyprá-
vění divadelního příběhu,“ vysvět-
luje dále Štourač.
Zatím není jasné, zda divadlo poj-

me návrat do zámeckého prostředí
jako unikátní a jednorázovou akci,
a nebo letos začne nová éra dalšího
dlouhodobého sepětí se zámkem.
„Je to očekávaná otázka, ale v sou-
časné době na ni neznám odpověď.
Vždy se o dalším ročníku rozhodu-
jeme intuitivně po vyhodnocení ce-
lého letního projektu. Teď tedy
mohu říct jen to, že jediná jistota
pro nás je, že letos budeme hrát na
Kratochvíli,“ říká Štourač.
I on se na pokračování těší. „Sna-

žím se odhánět hlasy, které našep-
távají, že lidé budou porovnávat
současnost s minulostí, protože to
ubírá kreativitu. Beru to, jako by-
chom tady byli poprvé,“ dodává ve-
doucí souboru.

Po rozpadu koalice
s KDU-ČSL spěchá hnu-
tí Starostové a nezávis-
lí se sestavením vlastní
kandidátky. Lídrem
bude pravděpodobně
jihočeský předseda
a starosta Lišova Jiří
Švec. Lidovci jen se-
znam pro podzimní
volby do Sněmovny
doplní.

Lukáš Marek
redaktor MF DNES

JIŽNÍ ČECHY Podpásovka a na dru-
hé straně i velká příležitost. Tak rea-
gují členové hnutí STAN v Jihočes-
kém kraji na rozpad koalice s
KDU-ČSL pro podzimní volby do
parlamentu. Bylo to velmi krátké
partnerství.

„Myslím, že stáhli kalhoty hodně
brzy. Ale je to jejich rozhodnutí a
budeme do budoucna dál spolu-
pracovat. Myslím také, že pro nás
je to výzva, a jsme teď dost nažha-
vení. Takže tu nastalou situaci ve
výsledku vnímám pozitivně,“ rea-
goval předseda jihočeské buňky
STAN Jiří Švec.
Je připraven stát se jedničkou

nové kandidátky, na té s lidovci fi-
guroval na druhémmístě zamísto-
předsedou KDU-ČSL Janem Barto-
škem, který naopak lídrem zůstá-
vá. „Považuji za škodu, že končí
spolupráce pro sněmovní volby.
Vnímal jsem, že má toto spojení
svůj potenciál,“ podotkl Bartošek.
Stejně jako Švec věří v další budou-
cí spolupráci.
Lidovci mít tolik práce nebu-

dou, ti osu kandidátky ponechají
a pouze ji doplní o nové tváře.
„Rozhodnutí vedení strany re-
spektujeme. Nynímáme čas do 15.
srpna, pracujeme na definitivní
podobě. Klíč byl takový, že byli na
kandidátce dva členové KDU-ČSL
a pak jeden ze STAN,“ upozornil

Šimon Heller (KDU-ČSL). Ten se
tak pravděpodobně přesune ze
třetího místa na druhé, za ním
pak bude lidovecká starostka Tře-
boně Terezie Jenisová.
Na předních příčkách kandidát-

ky hnutí Starostové a nezávislí se
téměř jistě objeví také jihočeský 2.
místopředseda a starosta Kvildy
Václav Vostradovský. Ten neskrý-
val, že je z rozpadu koalice rozla-
děný. „Musíme teď pracovat hod-
ně operativně, ale z 90 procent
máme sestavu hotovou. Z mého
pohledu byla docela podpásovka,
co lidovci udělali, i s ohledem na
to, že moc času nezbývá. Ale když
je potřeba, tak se semkneme,“ sdě-
lil Vostradovský.
I on předpokládá, že STANpove-

de Jiří Švec. Ten byl lídrem už na
podzim při krajských volbách,
kdy se stal jedničkou koalice Pro
jižní Čechy a nyní je krajským rad-
ním. „Dál by mělo pořadí vypadat
přibližně tak, jak jsme byli posaze-
ní na kandidátce lidovců. Celkově
s doplněním určitě nebude pro-
blém. Hodně lidí na nastalou situa-

ci aktivně reaguje,“ navázal
Vostradovský.
Byl přesvědčen, že koalice s lidov-

ci bude úspěšná a podaří se získat
potřebných deset procent, ne-li
více. „Uvidíme, jak teď budou voli-
či reagovat,“ dodal.
Po vleklých sporech a tahanicích

uvnitř strany je už naopak jasno o
kandidátce jihočeské ČSSD. Kraj-
ským lídrem pro volby bude býva-
lý starosta Písku Ondřej Veselý.
Poté, co na jaře celostátní vedení
sociálních demokratů vyškrtlo z
kandidátky exhejtmana Jiřího Zi-
molu, ji postupně opustila téměř
polovina nominovaných. Mezi
nimi byla třeba i hejtmanka Ivana
Stráská a původní lídr a starosta Jin-
dřichova Hradce Stanislav Mrvka.
Aktuální seznam je potvrzený po

stranických primárkách, kterých
se v Jihočeskémkraji zúčastnila tře-
tina členské základny. Za Veselým
bude na druhém místě náměstek
českobudějovického primátora
Petr Podhola a na třetím místosta-
rostka Tábora Olga Bastlová.
Celostátní předsednictvo ČSSD

vyškrtlo Zimolu v souvislosti s kau-
zou vysokých odměn pro vedení
společnosti Jihočeské nemocnice
a rekreačního domu, který pro Zi-
molu staví nyní již bývalý předse-
da představenstva Jihočeských ne-
mocnic Martin Bláha. Rovněž od-
měny jsou už nyní výrazně nižší,

ročně o 24 milionů korun. „Sociál-
ní demokraté v Praze podle mě sil-
ně nadhodnotili ty mé kauzy. Po-
kud je to pouze proto, že je na vás
podáno trestní oznámení? To dnes
přece může podat kdokoli na ko-
hokoli. Pokud je to ve fázi jedna
paní povídala, tak to není nic roz-
hodujícího,“ řekl mimo jiné v ne-
dávném rozhovoru Zimola.
A kromě parlamentních už mají

o kandidátkách jasno i další stra-
ny. Naposledy na její sestavení
upozornila Strana svobodných ob-
čanů, u nich bude jedničkou v Ji-
hočeském kraji Jaroslav Marsa,
který pochází z Vřesné u Kardašo-
vy Řečice a je členem republikové-
ho výboru svobodných.
Na jihu Čech se budou dále o pří-

zeň voličů z prvních míst ucházet
poslanec Jan Zahradník za ODS,
předseda KSČMVojtěch Filip, kraj-
ský zastupitel Pavel Klíma za TOP
09, vysokoškolský pedagog Pavel
Himl povede Stranu zelených,
hnutí ANO poslankyně Radka Ma-
xová či Piráty Lukáš Kolařík, před-
seda krajského sdružení strany.

Unikátní projektDivadlo Continuo připravuje představení V kruhu na zámku Kratochvíle. Premiéra je ve čtvrtek. 2x foto: Petr Lundák,MAFRA

Třeboň

Kruhový objezd
budou opravovat
do září
Několik let se čekalo na opravu
povrchu kruhového objezdu v
Třeboni na trase mezi Českými
Budějovicemi a Jindřichovým
Hradcem. Počínaje dneškem začí-
ná jeho rekonstrukce, která skon-
čí 2. září. Objízdná trasa povede
pro osobní auta po souběžné pa-
nelové cestě řízené semafory a ve-
doucí podél parkoviště u super-
marketu Penny. Nákladní dopra-
va pojede z Budějovic a Jindřicho-
va Hradce po objízdné trase přes
Veselí nad Lužnicí, v jižní trase
přes Šalmanovice a Suchdol nad
Lužnicí. (mm)

Hodonice

Pro zraněného
pilota letěl
vrtulník
V neděli před osmou hodinou ráno
se zřítilo ultralehké letadlo Tipho-
on v areálu bývalého vojenského le-
tiště u Hodonic na Táborsku. Jak
informovala policejní mluvčí Len-
ka Pokorná, pilot zřejmě nezvládl
řízení a kvůli tomu havaroval.
Z místa ho přepravila letecká zá-
chranná služba do nemocnice. Pří-
čina a okolnosti nehody se budou
dál vyšetřovat. (mm)

Žárová

Muž vypadl
z traktoru,
který ho přejel
Vážné zranění utrpěl devětatřiceti-
letý muž, když jel na poli s trakto-
rem u Žárové na Prachaticku v ne-
děli ráno. Za vozemměl zapřaže-
ný valník s kamením. Traktor rych-
le sjel z kopce kvůli těžkému nákla-
du a nato z něj vypadl řidič, které-
ho traktor přejel a zastavil se až o
nedaleký strom v lese. Pro vážně
zraněného traktoristu přiletěla le-
tecká záchranná služba, která jej
přepravila do nemocnice. Okolnos-
ti nehody vyšetřují vimperští poli-
cisté. (mm)

Continuo se vrací po deseti letech na Kratochvíli

Starostové a nezávislí narychlo lepí
kandidátku. Lidovci přeskupí síly

Fakta
Osud dvojkoalice

KDU-ČSL a hnutí Starostové a ne-
závislí letos uzavřeli dvojkoalici pro
podzimní volby do Poslanecké sně-
movny. Pro zisk mandátů tak potře-
bovali překročit hranici 10 pro-
cent hlasů. V běžném případě je
to pět procent. Následné průzkumy
veřejného mínění však uskupení
přisuzovaly pravidelně méně než
deset procent. Lidovci tak v čer-
venci z dvojkoalice vycouvali.
Poté ještě hnutí STAN nabídli, aby
na kandidátkách jejich členové zů-
stali, ale to už Starostové a nezávis-
lí odmítli a rozhodli se, že sestaví
vlastní kandidátky.


