
 

Víkendové tipy 33. týden  16.8.-18.8.2013 

 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE A OKOLÍ 

 

 

Šestý ročník tradiční sochařské výstavy “Umění ve městě” probíhá 

od 13. června do 29. září 2013 

Zájemci mohou po celé léto podniknout pouť sochařskou stezkou, která začíná v centru 

Budějovic, kde v blízkosti najdete deset soch, a končí na Hluboké, kde se nachází dalších 

devět zajímavých monumentů. 

http://www.umenivemeste.cz/2013/ 

 

        

 

         

 

http://www.umenivemeste.cz/2013/


Jazzanova Live feat. Paul Randolph (D/USA)  

JIHOČESKÝ JAZZOVÝ FESTIVAL ČEZ2013 
9.8.2013, 19:00 

 

 

Vynálezy s Myšpulínem - Nákupní centrum Géčko České Budějovice 
 

 

Nenechte si ujít Vynálezy a hlavolamy s Myšpulínem 

19.8.2013 15.00 -17,30 

 

Připravena bude Myšpulínova laboratoř pro vynálezce, skládání hlavolamů a Čtyřlístkova šifra.  

Zároveň obdrží samolepku do výherní knížky a drobné dárečky od Hm studia. 

 



 

 

 

 



Divadelní hry / 16.8.2013 - 18.8.2013 

Pátek 16. 8. 2013 

Začátek Název Místo konání 

16:00 Pták Ohnivák a lišák Zorro - Zdeněk Jecelín  Otáčivé hlediště 

21:00 Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em)  Otáčivé hlediště 

Sobota 17. 8. 2013 

Začátek Název Místo konání 

16:00 Pták Ohnivák a lišák Zorro - Zdeněk Jecelín  Otáčivé hlediště 

21:00 Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em)  Otáčivé hlediště 

Koncerty / 16.8.2013 - 18.8.2013 

Pátek 16. 8. 2013 

Začátek Název Místo konání 

20:00 Aneta Langerová Kostel Navštívení Panny Marie 

21:00 

Program SRPEN 2013 

pá 16.08. CARLOS & HIS COYOTES, The HOPE  

– Rock'n'Roll koncert v rámci výstavy Warhol 2013 

 

Mighty bar VELBLOUD 

21:00 CARLOS & HIS COYOTES, The HOPE  Mighty bar VELBLOUD 

Sobota 17. 8. 2013 

Začátek Název Místo konání 

21:00 

Program SRPEN 2013 

so 17.08. MUFFIN WARM-UP – DJ WILDA PANDA 

+ BEATZ.CZ CREW – Ragge/Junhle dj night 

Mighty bar VELBLOUD 

 

 

 

http://kultura.c-budejovice.cz/detail/ptak-ohnivak-a-lisak-zorro-zdenek-jecelin
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/zeny-jindricha-viii-aneb-chudak-kralem
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/ptak-ohnivak-a-lisak-zorro-zdenek-jecelin
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/zeny-jindricha-viii-aneb-chudak-kralem
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/aneta-langerova-1
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/program-srpen-2013
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/carlos-his-coyotes-the-hope
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/program-srpen-2013


 

Kino Kotva   České Budějovice 

16. 

8.  
 

 

Osamělý jezdec � � 

akční/dobr. (USA) 

Režie: G. Verbinski Hrají: J. Depp, A. 

Hammer, W. Fichtner 

Producent Jerry Bruckheimer a 

režisér Gore Verbinski, tvůrčí 

tým, který dal vzniknout 

fenoménu filmové série Piráti 

z... 

17:00 

16. 

8.  
 

 

Revival � 

(ČR) 

Režie: A. Nellis Hrají: B. Polívka, M. 

Krobot, K. Heřmánek 

Nikdy to nekončí. 

20:00 

17. 

8.  
 

 

Já padouch 2 � � 
anim./komed. (USA) 

Režie: P. Coffin Hrají: S. Carell, K. 

Wiigová, B. Bratt 

Když svět potřebuje hrdinu, 

pomůže padouch. 
15:30 

17. 

8.  
 

 

Jasmíniny slzy � � 
drama/komed. (USA) 

Režie: W. Allen Hrají: P. Sarsgaard, C. 

Blanchettová, A. Ehrenreich 

Film Woodyho Allena 

vypráví příběh ženy, která se 

ocitá v těžké životní krizi. 

Odjíždí ze svého milovaného 

New Yorku... 

20:00 

17. 

8.  
 

 

Pěna dní � 
drama/fantasy (Fra.) 

Režie: M. Gondry Hrají: R. Duris, A. 

Tautouová, G. Elmaleh 

Paříž. Láska. Jazz. 

17:30 

18. 

8.  
 

 

Jasmíniny slzy � � 
drama/komed. (USA) 

Režie: W. Allen Hrají: P. Sarsgaard, C. 

Blanchettová, A. Ehrenreich 

Film Woodyho Allena 

vypráví příběh ženy, která se 

ocitá v těžké životní krizi. 

Odjíždí ze svého milovaného 

New Yorku... 

15:30 

18. 

8.  
 

 

Jobs � � 
biograf./drama (USA) 

Režie: J. Michael Stern Hrají: A. 

Kutcher, J. Woods, D. Mulroney 

Někteří vidí možnosti. On 

možnosti změnil. 
20:00 

18. 

8.  
 

 

Revival � 
(ČR) 

Režie: A. Nellis Hrají: B. Polívka, M. 

Krobot, K. Heřmánek 

Nikdy to nekončí. 

17:30 

 

 

 

http://programy.sms.cz/kina/ceske-budejovice/kotva
http://www.sms.cz/film/osamely-jezdec
http://www.sms.cz/film/osamely-jezdec
http://www.sms.cz/film/osamely-jezdec
http://www.sms.cz/film/osamely-jezdec
http://www.sms.cz/film/osamely-jezdec/ukazka
http://www.sms.cz/osoba/gore-verbinski
http://www.sms.cz/osoba/johnny-depp
http://www.sms.cz/osoba/armie-hammer
http://www.sms.cz/osoba/armie-hammer
http://www.sms.cz/osoba/william-fichtner
http://www.sms.cz/film/osamely-jezdec
http://www.sms.cz/film/revival-2013
http://www.sms.cz/film/revival-2013
http://www.sms.cz/film/revival-2013
http://www.sms.cz/film/revival-2013
http://www.sms.cz/osoba/alice-nellis
http://www.sms.cz/osoba/bolek-polivka
http://www.sms.cz/osoba/miroslav-krobot
http://www.sms.cz/osoba/miroslav-krobot
http://www.sms.cz/osoba/karel-hermanek
http://www.sms.cz/film/ja-padouch-2
http://www.sms.cz/film/ja-padouch-2
http://www.sms.cz/film/ja-padouch-2
http://www.sms.cz/film/ja-padouch-2
http://www.sms.cz/film/ja-padouch-2/ukazka
http://www.sms.cz/osoba/pierre-coffin
http://www.sms.cz/osoba/steve-carell
http://www.sms.cz/osoba/kristen-wiigova
http://www.sms.cz/osoba/kristen-wiigova
http://www.sms.cz/osoba/benjamin-bratt
http://www.sms.cz/film/jasmininy-slzy
http://www.sms.cz/film/jasmininy-slzy
http://www.sms.cz/film/jasmininy-slzy
http://www.sms.cz/film/jasmininy-slzy
http://www.sms.cz/film/jasmininy-slzy/ukazka
http://www.sms.cz/osoba/woody-allen
http://www.sms.cz/osoba/peter-sarsgaard
http://www.sms.cz/osoba/cate-blanchettova
http://www.sms.cz/osoba/cate-blanchettova
http://www.sms.cz/osoba/alden-ehrenreich
http://www.sms.cz/film/jasmininy-slzy
http://www.sms.cz/film/pena-dni
http://www.sms.cz/film/pena-dni
http://www.sms.cz/film/pena-dni
http://www.sms.cz/film/pena-dni
http://www.sms.cz/osoba/michel-gondry
http://www.sms.cz/osoba/romain-duris
http://www.sms.cz/osoba/audrey-tautouova
http://www.sms.cz/osoba/audrey-tautouova
http://www.sms.cz/osoba/gad-elmaleh
http://www.sms.cz/film/jasmininy-slzy
http://www.sms.cz/film/jasmininy-slzy
http://www.sms.cz/film/jasmininy-slzy
http://www.sms.cz/film/jasmininy-slzy
http://www.sms.cz/film/jasmininy-slzy/ukazka
http://www.sms.cz/osoba/woody-allen
http://www.sms.cz/osoba/peter-sarsgaard
http://www.sms.cz/osoba/cate-blanchettova
http://www.sms.cz/osoba/cate-blanchettova
http://www.sms.cz/osoba/alden-ehrenreich
http://www.sms.cz/film/jasmininy-slzy
http://www.sms.cz/film/jobs-2013
http://www.sms.cz/film/jobs-2013
http://www.sms.cz/film/jobs-2013
http://www.sms.cz/film/jobs-2013
http://www.sms.cz/film/jobs-2013/ukazka
http://www.sms.cz/osoba/joshua-michael-stern
http://www.sms.cz/osoba/ashton-kutcher
http://www.sms.cz/osoba/ashton-kutcher
http://www.sms.cz/osoba/james-woods-3
http://www.sms.cz/osoba/dermot-mulroney
http://www.sms.cz/film/revival-2013
http://www.sms.cz/film/revival-2013
http://www.sms.cz/film/revival-2013
http://www.sms.cz/film/revival-2013
http://www.sms.cz/osoba/alice-nellis
http://www.sms.cz/osoba/bolek-polivka
http://www.sms.cz/osoba/miroslav-krobot
http://www.sms.cz/osoba/miroslav-krobot
http://www.sms.cz/osoba/karel-hermanek


Letní kino Háječek  České Budějovice 

16. 

8.  
 

 

Na samotě u lesa � � 

komed. (Čes.) 

Režie: J. Menzel Hrají: Z. Blažek, P. 

Brukner, M. Hradílek 

Moudrá a zábavná česká filmová 

komedie o tom, kterak Pražáci 

přišli k chalupě i nečekaně i k 

dědečkovi. 

20:45 

 

 

Trhové Sviny 

 

 

http://programy.sms.cz/kina/ceske-budejovice/letni-kino-hajecek
http://www.sms.cz/film/na-samote-u-lesa
http://www.sms.cz/film/na-samote-u-lesa
http://www.sms.cz/film/na-samote-u-lesa
http://www.sms.cz/film/na-samote-u-lesa
http://www.sms.cz/film/na-samote-u-lesa/ukazka
http://www.sms.cz/osoba/jiri-menzel
http://www.sms.cz/osoba/zdenek-blazek
http://www.sms.cz/osoba/petr-brukner
http://www.sms.cz/osoba/petr-brukner
http://www.sms.cz/osoba/martin-hradilek


 

 

Hluboká nad Vltavou 

 

 



 

 

   

 Světoznámý americký malíř, grafik, filmový tvůrce a otec uměleckého směru pop art, Andy Warhol, 

se představí v Alšově Galerii svými grafikami, sítotisky i velkoformátovými obrazy. Návštěvníci se 

mohou těšit i na Warholovy umělecké artefakty a předměty z denního života. Vystaveno bude přes 

150 děl a předmětů Andyho Warhola. Ze slavných děl se představí například kolekce portrétů herečky 

Marilyn Monroeové, série deseti obrazů diktátora Mao Ce-tunga, kontroverzní dílo Srp a kladivo, ale i 

obraz Campbellovy polévky. 

Součástí výstavy bude také replika slavného Warholova uměleckého studia „The Factory“, kde se 

scházeli umělcovi přátelé a kolegové, a kde Andy Warhol zároveň vytvořil mnohé ze svých slavných 

děl. Každý návštěvník si v zmenšené dílně „The Factory“ bude moci vytvořit triko s motivem 

některého z Warholových děl. Na výběr bude ze 4 motivů.   



Týn nad Vltavou 

 

 

 

               Borovany 

        Aneta Langerová 

pódium zahrady kláštera Borovany 

16.8.2013, 20:00 

 

 



Třeboň 

TOMÁŠ KLUS 
16.8.2013 19:00  Zámecká zahrada 

 

 

 

Český Krumlov 

 VELKÁ CENA ZADOVA 

14. rocník 

KVALIFIKACE NA MISTROVSTVÍ SVETA V BEHU DO VRCHU NAHORU-DOLU 

ZÁVOD JE ZARAZENÝ DO SAUCONY CESKÉHO POHÁRU V BEHU DO VRCHU 

kategorie SUPER 

sobota 17. srpna 2013 od 13:30 hodin 

 



 

Čechomor a hosté -  

- gratulační koncert k 25.výročí vzniku kapely/MEZINÁRODNÍ 

HUDEBNÍ FESTIVAL ČESKÝ KRUMLOV 
16.8.2013 - 16.8.2013, 20:30 

Pivovarská zahrada 

  

 

 

  

Více informací na: http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr524.xml#nabid50946  

 

  

http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr524.xml#nabid50946


 Pohádková rezervace  

 

Hraje se 4.7. – 25.8. 2013  pravidelně od úterý do pátku v 11:00, 14:00 a 16:30 a o víkendu 21.7. 2013  

vstupné: 101,- Kč, děti do dvou let zdarma  

Hořice na Šumavě , více informací na: www.pohadkovarezervace.cz     

 

Stezka korunami stromů 

 

Stezka korunami stromů má každou sobotu prodlouženou otevírací dobu, a to až do půlnoci. Chcete 

vidět neopakovatelný západ slunce, nebo prožít noční romantickou procházku v korunách stromů, 

kdy osvětlení zajišťují speciální světla, která dotváří atmosféru? Pak se vydejte některou 

prázdninovou sobotu na Stezku korunami stromů Lipno. A aby vzpomínky byly dokonalé, připravili 

organizátoři pro „prodloužené prohlídky“ i hudební doprovod. Prodlouženou provozní dobu má i 

lanová dráha, která návštěvníky bezpečně dopraví na vrchol Kramolína.  Noční návštěvu Stezky 

korunami stromů Lipno si zcela jistě užijí jak páry, tak i rodiny s dětmi. Děti mohou samozřejmě 

využívat všechny atrakce, které Stezka nabízí ve dne. Vše je osvětleno a maximálně zabezpečeno.  

Noční koncerty jsou součástí běžného vstupného.  

Více informací na: http://www.lipno.info/kalendar-akci/hudba/901-nocni-koncert-na-stezce-

korunami-stromu-jakub-vancura.html  

http://www.lipno.info/kalendar-akci/hudba/901-nocni-koncert-na-stezce-korunami-stromu-jakub-vancura.html
http://www.lipno.info/kalendar-akci/hudba/901-nocni-koncert-na-stezce-korunami-stromu-jakub-vancura.html


Písek  

  Klasika pod hvězdami - Zámek Orlík nad Vltavou 

 

KLASIKA POD HVĚZDAMI 2013 - LA TRAVIATA  

 

Po velkém úspěchu v loňských letech přichází pro tento rok opět Klasika pod 

hvězdami, tentokrát s operou Giuseppe Verdiho - LA TRAVIATA.  

Prožijte ojedinělý letní večer s podmanivou operou, více než 120 členným souborem 

a tradičně závěrečným ohňostrojem v romantickém prostředí osmi zámeckých parků 

a zahrad v rámci celé České republiky!  

 

V roli Alfréda exkluzivní host - světoznámý operní zpěvák MIROSLAV DVORSKÝ 

Začátek akce: 16.8.2013  20:30 hod. 

 

V pátek a sobotu vždy ožije krčma unikátní středověkou podívanou. Živá středověká 

hudba, tanečnice, fakír, žebrák, středověká inkvizice a proces s čarodějnicí, 

ohromující ohňová show a mnohé další.. Od 19ti hodin, rezervace nutná na telefonu: 

602 340 344 nebo na e-mailu: info@krcmapisek.cz 



 

 



  

Play balíček – specialita pro děti k výstavě Play,  1.7. – 25.8. 2013   

Sladovna, coby hravá galerie, je místem, kam můžete kdykoliv, za jakéhokoliv počasí, s dětmi či bez 

nich přijít a v krásném, kultivovaném a inspirujícím prostředí pobýt a pohrát si. Třeba s letní 

specialitou pod názvem PLAY balíček. Pamatujete si z dětství na pytlíček štěstí? Tak funguje i PLAY 

balíček. Ten na Vaše děti čeká, za symbolickou cenu, na recepci Sladovny. Každý PLAY balíček 

obsahuje jiné překvapení, ba co víc, i hravou kartičku s tipem na další využití. Ve Sladovně je 

připraveno zázemí a výtvarný materiál, pokud by si děti chtěli s PLAY balíčkem hrát přímce Sladovně 

(Debatní trámy nebo terasa).  

Cena Play balíčku: 15 Kč (prodej na recepci Sladovny)  

Play balíček obsahuje: překvapení, Play kartičku s návodem + spojovací materiál dle potřeby   

  

 

http://www.sladovna.cz/


Zdeněk Javůrek – A je to zase on… můj Písek,   16.7.2013 - 18.8.2013 (Út-Ne) 9:00 - 18:00  

Známý písecký fotograf představí ve své tvorbě město Písek v mnoha podobách.   

Výstava k 770. výročí první písemné zmínky o městě Písku  

 Více informací na: http://www.sladovna.cz/akce  

 

Barbora Sedláčková: PUSOPIS, 25.06.2013 - 11.08.2013 (Út-Ne)   foyer  

Výstava obrázků jedenáctileté Barbory Sedláčkové z Českých Budějovic, která maluje ústy, protože ji 

kvůli nemoci zvané neuropatie ochabuje tělo. O to bohatší je krajina její fantazie – veselý svět plný 

lidí a zvířat v pohybu. Do Sladovny se poprvé vypravila letos na výtvarnou dílnu věnovanou 

Lichožroutům, kde svým talentem zaujala, a je šťastná, že zde může mít svoji první výstavu v životě. 

Bára vyhrála výtvarnou soutěž Lidická růže a boduje při charitativních Andělských aukcích.  

  

 

 

 

 

http://www.sladovna.cz/
http://www.sladovna.cz/akce
http://www.sladovna.cz/


 

  

 Dřevěné sympozium Písek 2013,  17.7. – 31.12. 2013   

 

I když je Písek výjimečné krásné město již od svého založení a až na výjimečné doby si udržuje vlídnou 

tvář a nezaměnitelný genius loci, přicházejí přesto výjimečné chvíle, kdy by jeho atmosféra měla být 

přece jenom o něco slavnostnější. Taková nastává i tento rok, kdy si Písek připomíná kulatých 770 let 

od první písemné zmínky. Díky tomu je letos město plné zábavy, kultury a aktivit.  Ke kulatému výročí 

by Písku slušel i dar, který přetrvá o něco déle, bude sloužit občanům i návštěvníkům a navíc oživí 

zákoutí, kterým přeci jen něco chybí.   

A tak vznikl nápad uspořádat opět po letech v Písku symposium, tentokrát dřevěné. Tato aktivita je v 

http://www.sladovna.cz/


Písku zcela logická. Písek je velmi umělecké a inspirativní město. Město je navíc jedním z největších 

vlastníků lesních pozemků v ČR. Tak vznikla spolupráce mezi městem, Lesy města Písek a Sladovnou, 

která představí užitné umění zasazené do nádherných kulis města, vytvořené z dřeva pocházejícího z 

městských lesů.   

Občané i návštěvníci Písku si tak mohou prožít nové nevšední zážitky na Velkém náměstí, nebo na 

Výstavišti.   

 

Umělecká díla navazují dialog s  městským prostředím.   

 Každé město má mnoho vrstev kladených na sebe. Ty vytvářejí jedinečný zápis dějin místa do jeho 

púdorysné stopy a každý z nás tyto půdorysy nevědomky vnímá a ovlivňují ho. Jakou novou vrstvu 

vloží do města skupina většinou mladých architektů, která za obdobný projekt v nedalekých 

Vodňanech získala v tomto roce prestižní ocenění v Grand prix architektů 2013, můžete sledovat v 

průběhu tohoto léta na:  

   

VELKÉ NÁMĚSTÍ - Vladimír Větrovský  

žlutý květ - místo pro rendez-vous - bude dřevěný, žlutě nabarvený objekt/socha ve tvaru obrovského 

květu, který bude umístěn mezi Velkým náměstím a Karlovou ulicí. Během doby, co bude květ 

instalován ve veřejném prostoru se bude jeho žlutým emailem natřený povrch měnit, díky 

nejrůznějším tvořivě vandalským zásahům. Na sochu bude možno vylézt nebo si sednout, napsat 

milostný vzkaz nebo vyrýpat něco klíčem, nožem, hřebíkem. Tím se "žlutý květ" stane jakýmsi 

intimním deníkovým záznamem místa.   

  

Lukáš Urbanec - interaktivní objekt  

Stojící objekt tvoří dřevěné segmenty na sebe položené tak, aby se mohly otáčet kolem své osy. 

Pootočením vzniká vždy nová struktura.   

  

NÁPLAVKA U VÝSTAVIŠTĚ - Ladislav Beran  

vlna 2002  

Koncept vlny vznikl na základě reakce turistů, kteří si všimnou značky povodně 2002 na kavárně 

Mozart u starého mostu. Člověk si vše alespoň na chvíli uvědomí, až když náhodou spatří nějakou tu 

značku, jak to obvykle bývá. Vlna 2002 by však byla vidět z mnoha míst a ne náhodou by připomínala 

vlnu tsunami. Masa plná plavoucího dříví denně připomínající skutečné rozměry tehdejší katastrofy.   

  

H3T Architekti - vyhlídka Martin  

H3T Architekti (Štěpán Řehoř, Vít Šimek) vytvořili vyhlídku. Bez řezání, bez šroubování, pouze 

položením a přibitím 5 metrových prken do čtverce.  

Objekt naleznete na náplavce blízko ostrova.  

  

ZASTÁVKA NA PTÁČKOVNĚ- IUCH  

rozhraní města/ krajiny  

Zajímá nás rozhraní města a krajiny. Město chápeme jako celek, který je třeba vnímat v kontextu s 

jeho okolím. Navrhujeme cestu okolo Písku. Tuto cestu na ROZHRANÍ chápeme jako symbolickou 

hranici mezi vnitřní a vnější krajinou, zprostředkovávající odlišné charaktery míst.  

  

Více informací na: http://www.sladovna.cz/akce  

  

http://www.sladovna.cz/akce


  

Strakonice 

Hrad Strakonice 2.8.2013 – 29.9.2013 

Výstava – Jiří Meitner 55 

Výstava je připravena u příležitosti autorova životního jubilea (55) a představí jeho obrazy, 

grafiky a kresby. 

 

Hrad Strakonice 10.8.2013 – 31.10.2013 

Výstava – Panenky včera a dnes 

Výstava panenek z výroby Anny Šlesingerové, která se jejich sbíráním a výrobou zabývá 

desítky let. 

Hrad Strakonice 16.8.2013  21:00 

Taneční večer pod Rumpálem 

K tanci a poslechu hraje Miroslav Chodl. Koná se v Hradním sklípku. 

 



Tábor 

 

 

 
 

 

 



 

Noční prohlídka hradu 

16.8.2013 19:00 - 16.8.2013 23:00 

Se soumrakem večerním pravidelně otevírati se bude brána času hradu táborského. Každý, kdo sem k 

bráně hradské zavítá, na vlastní kůži pocítí, jak zde v průběhu staletí život klokotal. Z věže mohutné 

zvané Kotnovská pak na město slavné v noci bude shlédnouti moci. 

Doporučujeme se předem objednat na 381 252 788 nebo e-mailem na 

objednavky@husitskemuzeum.cz, kapacita prohlídky je omezena! 

Prohlídky se konají vždy v časech od 19:00, 20:00, 21:00 a 22:00. 

 

 

Oslava 145. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Tábor 

17.8.2013 8:00 - 17.8.2013 17:30 

8.00 hodin - sídlo HZ Bydlinského ul. -Sraz a řazení účastníků spanilé jízdy historické a soudobé 

požární techniky  

9.30 hodin - Odjezd spanilé jízdy směr: Hromádkova ul., Budějovická ul., tř. 9. května, Palackého ul., 

Pražská ul. a Žižkovo náměstí  

10 hodin - řazení techniky výstavy požární techniky na Žižkově náměstí  

11 hodin - zahájení výstavy požární techniky v prostoru Žižkova náměsti  

11.30 hodin zahájení ukázek - historická a soudobá požární techniky, zásahy s PHP, práce lezců, 

ukázky vyprošťování z vozidel, prezentace prodejců pož. zařízení  

13 hodin - KŘEST NOVÉHO POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU SDH TÁBOR  

14.30 hodin - Závod v požárním útoku družstev, „O pohár 145. výročí založení  

Sboru dobrovolných hasičů Tábor“.  

16.30 hodin - Vyhlášení vítězů požárního útoku 

 

 

http://www.taborcz.eu/nocni-prohlidka-hradu/a-3545
http://www.taborcz.eu/oslava-145-vyroci-zalozeni-sboru-dobrovolnych-hasicu-tabor/a-3775


  

A.K.A. Akademie rytířských umění - boj na koni 

17.8.2013 10:00 - 17.8.2013 14:00, Housův mlýn 

Workshop pro začínající jezdce. 

DOBÝVÁNÍ TÁBORA ŠVÉDY - osvěžující vodní bitva 

17.8.2013 10:00 - 17.8.2013 21:00, Housův mlýn 

Osvěžující vodní bitva pro děti i dospělé, pořádaná v rámci husitského víkendu. Přijďte se zchladit a 

pobavit! 

 

Velká klokotská pouť 

17.8.2013 10:00 

Tradiční klokotská pouť ke svátku Nanebevzetí P. Marie. 

Hlavním hostem pouti: Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický. 

 

Muzejní kostýmovaná prohlídka 

17.8.2013 12:45 - 17.8.2013 14:00 

Společně s dobově oděným průvodcem se můžete vydat do doby končícího 16. století a vychutnat si 

chloubu tehdejšího stavitelství - starou táborskou radnici a rozlehlým gotickým sálem a středověké 

podzemí.  

 

Prohlídku nutné objednat na 381 254 286 nebo na objednavky@husitskemuzeum.cz. 

 

http://www.taborcz.eu/a-k-a-akademie-rytirskych-umeni-boj-na-koni/a-3823
http://www.taborcz.eu/dobyvani-tabora-svedy-osvezujici-vodni-bitva/a-3668
http://www.taborcz.eu/velka-klokotska-pout/a-3527
http://www.taborcz.eu/muzejni-kostymovana-prohlidka/a-3522


 

Dechovkový festival NAD LUŽNICÍ 

18.8.2013 13:00 - 18.8.2013 

6. ročník Dechovkového festivalu „Nad Lužnicí“ – na plánském „Ostrově“ od 13 hodin – hosté uslyší 

rakouskou Blaskapelle Bohemia Leopoldschlag a kapely z Čech a Moravy – Samsonku, Dubňanku, 

Mistříňanku a Muzikanty z Jižních Čech - vstupenky je možno v předprodeji zakoupit v sekretariátu 

starosty od 1. 8.  

Předprodej dospělí 100 Kč, děti 80 Kč, na místě dospělí 120 Kč, děti 100 Kč. 

 

 

Karel CHaba - (nejen) Praha 

15.8.2013 - 27.9.2013, Galerie U Radnice 

Výstava obrazů 

 

 

 

http://www.taborcz.eu/dechovkovy-festival-nad-luznici/a-3773
http://www.taborcz.eu/karel-chaba-nejen-praha/a-3783


Českokrumlovsko 16. – 18. srpen 2013 

 

 

16. srpna  

Pohádková rezervace 

Hoříce na Šumavě, představení pro děti 

11:00 Karkulka se nestydí 

14:00 O dvanácti princeznách 

16:30 Čertova nevěsta 

www.pohadkovarezervace.cz 

 

16.  – 18. srpna  

Balance fest – sportovní festival 

Čená v Pošumaví 

 

 

 

16. – 17. srpna  

Benzinovej dýchánek 

 

� 

http://www.pohadkovarezervace.cz/
http://www.benzinovejdejchanek.cz/obrazky/dejchanek_ck.jpg
http://www.benzinovejdejchanek.cz/obrazky/dejchanek_ck.jpg


 

 

Motorest Cihla – Český Krumlov 

http://www.benzinovejdejchanek.cz/ 

 

16. srpna          

Čechomor a hosté 

Pivovarská zahrada, 20:30 hodin 

Mezinárodní hudební festival 

www.mhf 

 

17. - 25. srpna  

Lipno Sport fest 2013 

Lipno nad Vltavou 

http://www.lipno.info/lipno-sport-fest-2013.html 

 

 

http://www.benzinovejdejchanek.cz/
http://www.mhf/
http://www.lipno.info/lipno-sport-fest-2013.html


17. srpna 

Noční koncert Cantus Firmus  

Stezka korunami stromů, Lipno nad Vltavou 

www.stezkakorunamistromu.cz 

 

16. srpna,  20:00 hodin  

NAEX 

hudební večery 

Večer s folk, rock a popovou muzikou, občerstvení, grilované pochoutky  

Kaplice - Radniční dvorek  

(v případě nepřízně počasí v Café-baru v předsálí kina) 

 

16. srpna,  21:00 hodin  

Kino Horní Planá 

96 HODIN: ODPLATA 

THRILLER - do 12 let nepřístupné 

Liam Neeson se vrací jako bývalý agent CIA Bryan Mills. Nyní ho na výletě v 

Istanbulu překvapí návštěva dcery Kim a také bývalé manželky Lenore. Poklidná 

dovolená netrvá dlouho. Lenore je přímo před zraky Bryana unesena.  

 

17. srpna,  21:00 hodin  

Kino Horní Planá 

KOCOUR V BOTÁCH 

USA – 87´- ANIMOVANÁ KOMEDIE – český dabing 

Je to psanec a zločinec, na jehož hlavu vypsali bohatou odměnu, ale copak by ty 

obrovské černé oči dokázaly podvádět a krást?  

 

 

 

 

http://www.stezkakorunamistromu.cz/


16. srpna, 20:00 hodin 

Kino Luna Český Krumlov 

iOBS 

Životopisný film o Stevovi Jobsovi, kreatívním vizionáři, kterému sa podařilo 

zmeniť svět IT technológií. Zameriava sa predovšetkým na Jobsov život v rokoch 

1971 až 2000. 

 

16. – 18. srpna, 17:30 hodin 

Kino Luna Český Krumlov 

Percy Jackson: moře nestvůr 

Být bohem na Olympu není příliš jednoduché, už jen proto, že jsou tam těchto 

mocných božských postav plné mraky a ne vždy se mezi sebou přátelí. Být 

člověkem mezi lidmi má také svá úskalí. Ale být polobohem, to už je pořádný 

průšvih – v takové situaci se nachází Percy Jackson… 

 

17. – 18. srpna, 15:00 hodin 

Kino Luna Český Krumlov 

Šmoulové 2 

V očekávaném pokračování akční rodinné komedie Šmoulové, která se stala 

kasovním trhákem, vytvoří zlý čaroděj Gargamel skupinu zlomyslných tvorů 

podobných Šmoulům, kterým říká Neplechové, aby s jejich pomocí získal 

všemocnou, magickou šmoulí esenci… 

 

17. – 18. srpna, 20:00 hodin 

Kino Luna Český Krumlov 

Revival 

Revival je nová komedie Alice Nellis nabitá hudbou a humorem, komedie pro 

muže, pro ženy a vůbec pro všechny. Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel 

Heřmánek a Marián Geišberg hrají v Revivalu kamarády, jejichž rocková skupina 

se rozpadla v roce 1972, a kteří se rozhodli pokusit o její velkolepý comeback… 



Písecko 

 

Letní kino Písek 

15. – 16. srpna, 21:00 hodin 

MACHŘI 2 

komedie 

Poté, co se Lenny (Adam Sandler) se svou rodinou přestěhoval zpátky do svého 

rodného města, aby byl ve společnosti svých kamarádů a jejich dětí, zjišťuje, že 

pokud se ve vaší blízkosti vyskytují bývalí školní rváči, noví rváči, schizofrenní 

řidiči autobusů, opilí policajti na lyžích a 400 lidí v kostýmech, schopných vám 

vtrhnout bez ohlášení na večírek, je úplně jedno, kde bydlíte, šílenství si vás 

vždycky nějak najde. Vstupné: 140 Kč 

Pořadatel: Centrum kultury o.p.s. 

 

18. srpna, 21:00 hodin 

ŠMOULOVÉ 2 

rodinný animovaný 

V tomto pokračování animované rodinné komedie Šmoulové, která se stala 

kasovním trhákem, vytvoří zlý čaroděj Gargamel skupinu zlomyslných tvorů 

podobných Šmoulům jménem Naughties, aby získal všemocnou, magickou šmoulí 

esenci…  

Vstupné: 140 Kč, děti do 15 let 110 Kč 

Pořadatel: Centrum kultury o.p.s. 

16. – 18. srpna  

Bechyňské slavnosti 

 

 


