
 

Víkendové tipy 35. týden  30.8.-1.9.2013 

 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE A OKOLÍ

 

 

Město lidem lidé městu 

Kulturní festival v Českých Budějovicích, při kterém budou v posledním týdnu srpna 2013 souběžně 

probíhat tři akce. Nejprve se rozsvítí některé budovy v centru města, světlo tak ukáže úplně jiný 

pohled na známá místa. Lidé budou mít možnost se do osvětlování sami zapojit a dát tak městu jejich 

vlastní jedinečný design. Interaktivita bude provázet i ostatní akce kulturního festivalu Město lidem / 

lidé městu. 

Festival vlije zábavu do Krajinské ulice, která se mezi 30. a 31. srpnem promění v atraktivní park 

nabitý programem. O zábavu se mohou postarat i sami obyvatelé Krajinské ulice. Pro zvelebení 

prostoru bude například využito 500 m2 živého travního koberce, několik stromů a keřů. 

Zakončení celého festivalu bude určeno zejména pro rodiče s dětmi, kterým ten den skončí také 

jejich letní prázdniny. U slepého ramene řeky Malše budou hromadně vypuštěny plující lampiony 

štěstí, které osvětlí řeku. 

PROGRAM A ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Posviťme si na památky – veškeré produkce probíhají po setmění 

Hledejte v centru Českých Budějovic zajímavé budovy, které se v týdnu od 26. do 31. srpna 2013 

rozsvítí do nevídané podoby. Na vybraných místech bude také možné, aby jste se sami do osvětlování 

zapojili. Staňte se designéry světla! 



Začátek akce: 26. – 31.8.2013 / 21:00 

Místo konání: Celé centrum města České Budějovice 

Pondělí 26.8. 

 Černá věž + kostel Sv. Mikuláše 

Úterý 27.8. 

 Černá věž + kostel Sv. Mikuláše 

Středa 28.8. 

 Sokolský ostrov, umělecká sdružení Lunchmeat – tagtool 

 Piaristické náměstí 

Čtvrtek 29.8. 

 Piaristické náměstí, umělecké sdružení Lunchmeat – xbox kinect performance 

 Náměstí Přemysla Otakara II. – osvětlení uměleckého díla pana Čestmíra Sušky 

Pátek 30.8. 

 Černá věž + kostel Sv. Mikuláše 

 Náměstí Přemysla Otakara II. – osvětlení uměleckého díla pana Čestmíra Sušky 

Sobota 31.8. 

 Piaristické náměstí 

 Krajinské korzo (Krajinská ulice) 

Krajinská ulice se 30.-31. srpna promění na dva dny v jeviště pouličních divadel, taneční parket, tvůrčí 

dílnu, tržnici se zajímavými produkty a nebo zelený park s živou trávou, stromy a květinami. Sledujte 

jaké může být vaše město krásné a ukažte mu jací jste vy a co dokážete! 

V programu mimo jiné najdete divadelní pohádku, workshopy pro děti, výrobu skleněných korálků, 

pouliční čajovnu, koktejlový bar, zdravou jídelnu, Masné krámy s jejich grilovací show a další. 

Začátek akce: 

30.8.2013 / 16:00 – 22:00 

31.8.2013 / 09:00 – 22:00 

Místo konání: 

Krajinská ulice, České Budějovice 

Pátek 30.8. od 14.00 

 16.00 – pohádka pro děti, cirkusové představení a akrobacie rodina Vlčkova 

 16.00 – 19.00 – dílny pro děti ateliér Tvor 

 17.00 – cirkusové představení a akrobacie rodina Vlčkova, taneční vystoupení Budside crew 

 18.00 – cirkusové představení a akrobacie rodina Vlčkova 

 19.00 – 22.00 – Salsa party 

 20.00 – Divadlo Continuo 



 Po celou dobu trvání chůdař, Bumm Bum bubeníci, farmářský trh U Vrby, Hřiště Bez Bot, 

zahrádka Masné krámy, koktejlový bar Paradox, cirkusový workshop pro děti i dospělé, 

vystoupení DJs a prezentace Junáka 

Sobota 31.8. od 10.00 

 10.00 – Pohádka pro děti 

 10.00 – 19.00 – Hřiště Bez Bot 

 11.00 – cirkus. akrobacie na laně rodina Vlčkova, taneční vystoupení Budside crew 

 11.00 – 13.00 – dílny pro děti ateliér Tvor, malířský koutek ateliér Tvor 

 13.00 – 15.00 – CBArchitektura piknic 

 14.00 – 15.00 – Swing trio Avalon a manželé Fojtovi 

 15.00 – cirkusové představení a akrobacie rodina Vlčkova 

 15.00 – dílny pro děti ateliér Tvor, malířský koutek ateliér Tvor  

 17.00 – cirkusová akrobacie na laně rodina Vlčkova, taneční vystoupení Budside crew 

 19.00 – cirkus. představení rodina Vlčkova, Swing trio Avalon a manželé Fojtovi 

 21.00 – cirkusové představení rodina Vlčkova 

 Po celou dobu trvání chůdař, Bumm Bum bubeníci, farmářský trh U Vrby, Hřiště Bez Bot, 

zahrádka Masné krámy, koktejlový bar Paradox, cirkusový workshop pro děti i dospělé, 

vystoupení DJs a prezentace Junáka 

 

Lampiony na vodě (Sokolský ostrov) 

Tečkou za letními prázdninami v Českých Budějovicích bude světélkový happening na vodě. Každý se 

může zapojit a z pontonu u slepého ramene vypustit svůj lampion štěstí po Malši do Vltavy. Přijďte se 

se svými dětmi rozloučit s prázdninami a společně osvítit říční proud. 

Speciální plující lampiony štěstí bude možné zakoupit v předprodeji, nebo přímo na místě. 

Začátek akce: 31.8.2013 / 20:00 

Místo konání: Sokolský ostrov / slepé rameno Malše 

 

 

 



40. ročník výstavy Země živitelka 

 

 29. 8. - 3. 9. 2013 

Kulturní doprovodný program: 

ČTVRTEK 29. SRPNA 

Volná plocha 507 - mezi pavilony Z a T1 

10:00 – 11:30 – Netradiční dudácká a dechová kapela Duha 

13:00 – 15:00 – Folklorní soubor Malý Furiant 

Pivovarská zahrada 

10:00 – 13:00 – Vysočinka 

13:30 – 17:00 – Chodovarka 

Letní amfiteátr  

14:00 – 17:00 – Jaksi Taksi 

PÁTEK 30.SRPNA 30. SRPNA 

Volná plocha 507 - mezi pavilony Z a T1 

10:00 – 11:30 – Dudácký soubor Jitra Soběslav 

13:00 – 15:00 – Folklorní soubor Javor 

Pivovarská zahrada - Den dechovky s Českým rozhlasem České Budějovice a 

Kubešovo hudebním vydavatelstvím 

 9:30 – 12:00 – Horalka z Domažlic 

12:00 – 14:30 – Babouci  (Přímý přenos ČRo České Budějovice od 12 do 13 hod. na 106,4 

MHz) 

13:00 – 13:30 – Vyhlášení výsledků soutěže CEREVISIA SPECIALIS - PIVNÍ SPECIÁL 

ROKU 2013 

15:00 – 17:00 – Sebranka z Vlašimi 

Letní amfiteátr  

14:00 – 14:40 – Gabriela Goldová 

15:00 – 17:00 – Parkán 

SOBOTA 31. SRPNA 

Volná plocha 507 - mezi pavilony Z a T1 

10:00 – 11:30 – Myslivecká kapela Atlas 

13:00 – 15:00 – Myslivecká kapela Atlas 

Pivovarská zahrada – Národní dožínky 

 9:15  – hudební blok - Keramička    

10:00 – 10:30 – Slavnostní zahájení Národních dožínek  

10:40 – hudební blok - Keramička    

11:30 – hudební blok - Studánka 



12:00 – časopis Zemědělec, Českomoravská myslivecká jednota 

12:20 – hudební blok - Keramička   

13:00 – hudební blok - Březí 

13:45 – hudební blok - Keramička   

14:30 – časopis Zemědělec 

14:45 – hudební blok - Veselá sedma  

(Přímý přenos ČRo České Budějovice od 15 do 17 hod. na 106,4 MHz) 

Moderuje: Michaela Dolinová. 

Hlavním partnerem programu je Česká pojišťovna a.s. 

Letní amfiteátr  

11:00 – hudební blok - Podnikový orchestr ŠKODA AUTO Mladá Boleslav 

12:00 – okénko myslivců - Českomoravská myslivecká jednota - kynologové a sokolníci 

12:20  – hudební blok - Veselá sedma 

13:20  – hudební blok - Studánka 

13:55 – soutěž pro návštěvníky - časopis Zemědělec 

14:05 – hudební blok - Podnikový orchestr ŠKODA AUTO Mladá Boleslav 

14:50 – soutěž pro návštěvníky - časopis Zemědělec 

15:00 – hudební blok - Březí 

Moderuje: Ivana Šimánková 

Program v Pivovarské zahradě a Letním amfiteátru pořádá Agrární komora ČR ve spolupráci 

s Výstavištěm České Budějovice a.s. a agenturou Kristián production spol. s r.o. 

NEDĚLE 1. ZÁŘÍ 

Volná plocha 507 - mezi pavilony Z a T1 

10:00 – 11:30 – Národopisný soubor Doudleban 

13:00 – 15:00 – Jihočeský folklorní soubor Kovářovan 

Pivovarská zahrada 

10:00 – 13:00 – Mistříňanka 

13:30 – 17:00 – Jižani 

 Letní amfiteátr  

15:00 – 16:30 – Arakain 

PONDĚLÍ 2. ZÁŘÍ 

Volná plocha 507 - mezi pavilony Z a T1 

10:00 – 11:30 – Šumavská osmička 

13:00 – 15:00 – Folklorní soubor Lučina 

Pivovarská zahrada 

10:00 – 13:00 – Podkověnka 

13:30 – 17:00 – Samsonka 

Letní amfiteátr  

14:00 – 17:00 – Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou 

ÚTERÝ 3. ZÁŘÍ 

Volná plocha 507 - mezi pavilony Z a T1 

10:00 – 11:30 – Folklorní soubor Bárováček 



Pivovarská zahrada 

10:00 – 17:00 – Babouci 

Letní amfiteátr  

13:00 – 16:00 – Bryčka 

Odborný doprovodný program najdete na www.vcb.cz 

 PO CELOU DOBU VÝSTAVY 

Dětský koutek 

„Prázdniny na venkově dětem“, pořádá Svaz venkovské turistiky. Přijďte se pobavit do 

dětského koutku, ochutnat farmářské dobroty a podívat se, kde všude můžete strávit 

Prázdniny na venkově. Celodenní zábavný program s kohoutem Edou nabízí: 

•   tematické tvůrčí dílničky pro děti, v nichž pod odborným vedením můžete rozvíjet svou 

fantazii  

•   představení a ukázkové vyrábění tradičních řemesel (vinuté perle, keramika, hračky pro 

děti) 

•   ochutnávka a prodej produktů z našeho venkova (med a medové speciality, domácí 

buchty, uzeniny a další dobroty) 

•   tipy na zajímavé výlety a ubytování na našem venkově, informační materiály 

•   soutěže pro celou rodinu, zábavná tombola 

•   slámové bludiště 

Sobota 31.8. 

„Dětská farma“, pořádá Shaker production. Staňte se dětským farmářem s Albertíkem a 

získejte farmářskou smlouvu! Jedinečný zábavný program pro celou rodinu, čekají na Vás 

speciální farmářská stanoviště, zábavný program a bezedný Farmářský krámek. Staňte se 

farmářem a vyhrajte kopec úžasných dárků! 

 

Datum konání: 29. 8. - 3. 9. 2013 českobudějovické výstaviště 

Tvorba a ochrana životního prostředí, ekologické technologie, ekologické stavby, likvidace 

odpadů, alternativní zdroje energie, biomasa, bioprodukty, racionální výživa a zdravý životní 

styl. 

 

Datum konání: 29. 8. - 3. 9. 2013 českobudějovické výstaviště 

Spotřební zboží, kovovýroba, elektronika, stavebnictví, vybavení domu, bytu, zahrady, textil 

a kožená galanterie, umělecké a řemeslné výrobky, zemědělské a potravinářské výrobky. 

 

http://vcb/


 

Autogramiáda Lucie Bílé v IGY centru 

 

IGY Beach Cup 

 

pátek 30.8. -  sobota 31.8.2013 

Přihlaste se do turnaje v plážovém volejbalu dvojic a zahrajte si ve finále s hráči 

Jihostroje České Budějovice přímo v centru krajského města! 

Registrace dvojic:  

Nejpozději do úterý 27.8. prostřednictvím elektronického formuláře níže. Podmínkou účasti je 

účtenka z IGY Centra z období červenec nebo srpen 2013 ve výši 200,-Kč. (Stačí 1 účtenka 

pro 1 soutěžní dvojici. Kontrola startovného proběhne při páteční kvalifikaci.)  

Rozlosování a nasazení hráčů do pavouka: středa 28.8. 

Kvalifikace: 

pátek 30.8. od 9.00 hodin na pozemku před IGY Centrem 

pátek 30.8. od 15.00 hodin v prostorách Beach Areálu v českobudějovické Stromovce 

Finále: 

sobota 31.8. (začátek 9.00 hodin) na pozemku před IGY Centrem 

Vyhlášení vítězů: 

sobota 31.8. (okolo 22.00 hodin) 

Aktuální informace o IGY Beach Cupu a případné změny sledujte na webových a 
facebookových stránkách organizátora akce, kterým je IGY Centrum České Budějovice! 



 

 

 

 

 

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/


 
 

 

 

 



                

 

 

 

 

 

Divadelní hry / 30. 8. 2013 - 1. 9. 2013 

 

Pátek 30. 8. 2013 



Začátek Název Místo konání 

20:30 Dekameron - Giovanni 
Boccaccio 

Otáčivé hlediště 

 

Sobota 31. 8. 2013 

Začátek Název Místo konání 

20:30 Dekameron - Giovanni 
Boccaccio 

Otáčivé hlediště 

 

Neděle 1. 9. 2013 

Začátek Název Místo konání 

20:30 Dekameron - Giovanni 
Boccaccio 

Otáčivé hlediště 

 

Koncerty / 30. 8. 2013 - 1. 9. 2013 

 

Začátek Název Místo konání 

19:30 pátek Filharmonické dechové trio Kostel Navštívení Panny Marie 

21:00 pátek PRAGUE CONSPIRACY Mighty bar VELBLOUD 

21:00 sobota Program SRPEN 2013 Mighty bar VELBLOUD 

 

 

 

                  KINO KOTVA České Budějovice 

31. 8.  

 

Bídníci    
drama/hudeb. 
(VB) 
Režie: T. 
Hooper Hrají: 
H. Jackman, 
R. Crowe, A. 
Hathawayová 

Boj. Sen. Naděje. 
Láska. 

17:30 

31. 8.  

 

Jobs    
biograf./drama 
(USA) 
Režie: J. 
Michael Stern 
Hrají: A. 

Někteří vidí 
možnosti. On 
možnosti změnil. 

20:00 

http://kultura.c-budejovice.cz/detail/dekameron-giovanni-boccaccio-1
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/dekameron-giovanni-boccaccio-1
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http://kultura.c-budejovice.cz/detail/dekameron-giovanni-boccaccio-1
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/dekameron-giovanni-boccaccio-1
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http://kultura.c-budejovice.cz/detail/filharmonicke-dechove-trio
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http://kultura.c-budejovice.cz/detail/program-srpen-2013
http://www.sms.cz/film/bidnici
http://www.sms.cz/film/bidnici
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http://www.sms.cz/film/bidnici/fotogalerie
http://www.sms.cz/osoba/tom-hooper
http://www.sms.cz/osoba/tom-hooper
http://www.sms.cz/osoba/hugh-jackman
http://www.sms.cz/osoba/russell-crowe
http://www.sms.cz/osoba/anne-hathawayova
http://www.sms.cz/osoba/anne-hathawayova
http://www.sms.cz/film/jobs-2013
http://www.sms.cz/film/jobs-2013
http://www.sms.cz/film/jobs-2013/fotogalerie
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http://www.sms.cz/osoba/joshua-michael-stern
http://www.sms.cz/osoba/ashton-kutcher


Kutcher, D. 
Mulroney, J. 
Gad 

31. 8.  

 

Šmoulové 2    
anim./fantasy 
(USA) 
Režie: R. 
Gosnell Hrají: 
H. Azaria, N. 
Patrick Harris, 
B. Gleeson 

Připravte se na 
neplechy! 

15:30 

1. 9.  

 

Lovelace: 
Pravdivá 
zpověď 
královny 
porna   
biograf./drama 
(USA) 
Režie: R. 
Epstein Hrají: 
A. 
Seyfriedová, 
P. Sarsgaard, 
J. Templeová 

Rok 1972 se stal 
mezníkem v 
kinematografii. 
Film Hluboké 
hrdlo pronikl do 
mainstreamového 
kina, což mělo 
radikální vliv... 

17:45 

1. 9.  

 

Revival   
(ČR) 
Režie: A. 
Nellis Hrají: B. 
Polívka, M. 
Krobot, K. 
Heřmánek 

Nikdy to nekončí. 20:00 

1. 9.  

 

Šmoulové 2    
anim./fantasy 
(USA) 
Režie: R. 
Gosnell Hrají: 
H. Azaria, N. 
Patrick Harris, 
B. Gleeson 

Připravte se na 
neplechy! 

15:30 

 

 

Letní kino Háječek - letos zdarma 

Čt 29.8   20.30  Probudím se včera 

Česko 2011_120 min._sci-fi komedie_přístupný_režie: Miloslav Šmídmajer  
Komedie s originální zápletkou, v níž si věčně svobodný profesor češtiny Petr, díky třídnímu 
srazu uvědomí, že jediná dívka, kterou kdy miloval, byla jeho spolužačka Eliška. Tehdy v 17 
letech, nenašel odvahu jí říct, že ji má rád a ona se pak navždy vytratila z jeho života. Petrovi 
se naskytne jedinečná šance. Cestovat zpět v čase do svých studentských let a vrátit se do 
června 1989, kdy chodil do třeťáku... 

Pá 30.8   20.30  Madagaskar 3 

USA 2012_92 min._anim. rodinná komedie_dabing_přístupný_režie: Eric Darnell  

To bude cirkus… Lev Alex, zebra Marty, hrošice Gloria a žirafa Melman se stále snaží dostat 

domů do Velkého jablka (New York). U toho samozřejmě nechybí ani král Julien, Maurice a 
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http://www.sms.cz/osoba/dermot-mulroney
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http://www.sms.cz/osoba/amanda-seyfriedova
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banda tučňáků. Tentokrát všichni zavítají do Evropy, kde naleznou ideální krytí v podobě 

cestujícího cirkusu, a kterému dodají pořádný madagaskarský styl. 

 

 

 

 

 

Hluboká nad Vltavou 

 

 

Večerní pohádková zoo 2013 
aneb VODNÍ POHÁDKOVÁ ŘÍŠE 

 16. 8. 2013  a  30. 8. 2013 

 Tentokrát v naší zoo potkáte pohádkové postavy, které mají blízko k vodě. Nebudou chybět 

víly, vodníci, mlynář a jeho mlýnské kolo a další. 

V areálu bude připraveno několik zastavení, přístupných po celý večer. Ve 20:45 hodin 

navštíví království zlý čaroděj, který usiluje o ruku princezny Markétky. Bude na 

královské rodině a na dětech, jestli nám pomohou čaroděje zahnat a Markétku 

zachránit. Celý děj pohádky začíná na mostě v zadní části zoo a pak se plynule 

přesune na nádvoří Loveckého zámku Ohrada. 

VSTUPNÉ: 

základní vstupné     120,- Kč 

zlevněné vstupné      80,- Kč (děti do 15ti let a majitelé zoo karet) 

 OTEVÍRACÍ DOBA AKCE: 

19:45 - 22:30 hodin (pokladna otevřena do 22 hodin) 

 Předpokládaný scénář  

 nasvícený areál zoo 

19:45 - 22:30 otevřené všechny pohádkové stanoviště 



20:45 příjezd čaroděje (zadní areál zoo - most) 

21:30 Zdeněk Troška na nádvoří Loveckého zámku Ohrada 

21:45 čaroděj svede boj o princeznu (nádvoří zámku) 

22:00 vypuštění balonu přání (za nevětrného počasí) 

 

 

 

 

 

 



ANDY WARHOL 

   

 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.   

 



 

Hradozámecká noc - Zámek Hluboká nad Vltavou 

31.8.2013 20.00 

Tento večer Vám umožníme noční výstup na zámeckou věž. Z tohoto nejvyššího místa na zámku se 

budete moci pokochat pohledem na noční krajinu v okolí zámku. Po sestoupení z věže se naopak 

můžete podívat do jeho nejnižšího místa, do zámecké studny za 13. století. Ta se nachází na 

utajeném místě dnes již neexistujícího třetího, kdysi hradního nádvoří a není běžně přístupná. Studna 

je hluboká 80 metrů, přičemž hladina vody je dnes 50 metrů pod jejím okrajem. 

 

 

 



 

 

 

Týn nad Vltavou 

 

 

 

 

 

 

Nové Hrady 



 

 

               Borovany 

 

FILHARMONICKÉ DECHOVÉ TRIO - FESTIVAL EMY DESTINNOVÉ 

      30.8.2013 19.30 Malovaný sál kláštera 



Filharmonické dechové trio vzniklo v roce 1982 z předních hráčů Státní filharmonie Brno. Již od 

začátku své existence se soubor řadil mezi vyhledávané české komorní ansámbly. Je častým 

hostem mezinárodních hudebních festivalů a přehlídek komorní hudby. Ve svém repertoáru mají 

spektrum hudby tří staletí, kdy je odbornou kritikou zejména oceňována interpretace hudby 

klasicismu a francouzské hudby první poloviny minulého století. 

 

 

 

 

 

Třeboň 

 

 



            

 

 

 

 

 

Jindřichův Hradec 

 

 

MĚSTO DĚTEM aneb KARNEVALOVÝ PARK 



 

31.8.2013 od 13:00 Husovy sady 

Jako každý rok, tak i letos město Jindřichův Hradec připravuje pro děti všech věkových skupin veselé 

rozloučení s prázdninami, v letošním roce s názvem „Město dětem aneb karnevalový park“. Na 

organizaci této akce se spolu s městem Jindřichův Hradec opět podílejí dětské, zájmové, či sportovní 

organizace a různá občanská sdružení, které v Jindřichově Hradci působí a pracují s dětmi. Ty 

připravují pro děti různé soutěže, disciplíny, hry, sportovní aktivity a ukázky své činnosti. V letošním 

roce se děti i jejich rodiče budou moci zúčastnit kejklířských vystoupení, obdivovat obživlé sochy, 

zatančit si s tančícími chůdaři při jihoamerických rytmech, zúčastnit se lovu obřího pavouka a 

desetinohého draka. Celodenní program bude zahájen již v ranních hodinách dětským rybářským 

závodem na řece Nežárce, která protéká městským parkem. Po ukončení rybaření, které je určeno 

pro děti do 15-ti let, začne vlastní program, a to ve 13,00 hodin slavnostním zahájením. Pak již budou 

děti soutěžit, malovat, zpívat, zhlédnou různá představení a pohádky, a to nejen v parku, ale také v 

kině, kde se celé odpoledne bude promítat pásmo filmů „ Za kamarády z televize“. Filmové pásmo 

složené z těch nejznámějších Večerníčků: Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka, Víla Amálka, O 

makové panence a motýlu Emanuelovi a O Rumcajsovi. (kapacita na představení 198 míst)   

 

 

 

Český Krumlov 

 



 

31. 8. 2013 

na Rožmberku začínáme už odpoledne 

13.30 – 14.00     Skupina historického šermu VÍTKOVCI – Maska 

14.00 – 14.45     VOJTA VRTEK – Kabinet létajících úžasností 

14.45 – 15.00     MONADRIA POLYGAMICA – performance létajících praporů 

15.00 – 15.30     CANTUS FIRMUS, soubor dobové hudby 



15.30  - 16.00     Skupina historického šermu VÍTKOVCI – výcvik jednotky 

16.00 – 16.30     CANTUS FIRMUS, soubor dobové hudby 

16.30 – 17.00    BATERIE BUBENÍKŮ 18. REGIMENTU FR. ARMÁDY 

                          vojenská přehlídka napoleonských uniforem 

17.00– 17.30     Skupina historického šermu VÍTKOVCI – Duel aneb pan Pizzini 

17.30 – 17.45    MONADRIA POLYGAMICA – performance létajících praporů 

15.00 – 18.00    ŽONGLÉRSKÁ DÍLNA - prostranství před hradem    

19.00 – 19.15     slavnostní zahájení Hradozámecké noci 

19.15 – 20.30     CHANTAL POULLAIN – koncert chansonu 

20.30 – 20.45     MONADRIA POLYGAMICA – performance létajících praporů - 

renesance 

20.45 – 21.15     SAŠA RAŠILOV  - scénické čtení francouzské poezie 

21.15 – 21.30     MONADRIA POLYGAMICA – performance létajících praporů–30-

letá válka 

21.30 – 21.45     CHANTAL POULLAIN 

21.45 – 22.30     baterie bubeníků 18. regimentu francouzské armády    přehlídka 

dobových vojenských uniforem francouzské armády 

       22.30 – 23.00     SAŠA RAŠILOV  - scénické čtení francouzské poezie 

23.00 – 23.45     EVA ŠTRUPLOVÁ  - noční koncert sólistky opery Jihočeského 

divadla 

 23.45 – 00.00     baterie bubeníků 18. regimentu francouzské armády 

                           hudební produkce 

00.00 – 00.15    závěr a vyhlášení vítěze soutěže o víkend na hradě 

                          MONADRIA POLYGAMICA – performance létajících praporů  - 18. 

stol 

 Večerní kostýmované prohlídky v doprovodu historických postav se soutěží o víkend 

na hradě. 

 

 

 

 



 

 

CULINARY WEEKEND 



 

HOTEL OLD INN & HOTEL RŮŽE 

Vás srdečně zvou 

CULINARY WEEKEND 

31.8.2013 

Terasa Hotelu Old Inn 

Své kuchařské umění Vám představí přední pražští šéfkuchaři 

 

František Škabroud 

Šéfkuchař– Café & Restaurant Slavia – Praha 

Dušan Svoboda 

Sous Chef -Francouzská a Plzeňská restaurace – Obecní dům Praha 

Marek Svoboda 

Šéfkuchař – Bidvest – Nowaco 

Michal Pakandl 

Šéfkuchař – Hotel Duo Praha 

A samozřejmě nový šéfkuchař Hotelu Růže a Hotelu Old Inn. 

Peter Hoffmann 

Český Krumlov 

kulinářská show, ochutnávky pokrmů, 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  



 

 

 

Písek  



 

 

 

  

 Dřevěné sympozium Písek 2013,  17.7. – 31.12. 2013   

http://www.sladovna.cz/


 

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 

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  

 

   

Prachatice 

http://www.sladovna.cz/akce


 

Hradozámecká noc 

 na zámku Kratochvíle 31. srpna 2013 od 18.00 

Zámek Kratochvíle na letošní Hradozámeckou noc připraví pro návštěvníky: 

-  večerní prohlídky interiérů zámku s průvodcem 

-  iluminaci zámecké zahrady s živými ohni 

- volné promítání fotografií dokumentujících proces stavební a restaurátorské obnovy zámku 

Kratochvíle - v zámecké zahradě 

  

Během večera bude k nahlédnutí kostel Narození Panny Marie a cukrárna Sloní bašta, která nabídne 

občerstvení. 

  

Prohlídky a celý večerní program zpestří divadlo PNUTÍ a hosté. Vystoupí žáci tanečního oboru 

Základní umělecké školy Vodňany pod vedením paní učitelky M. Šindlerové. 

 
 

 

 

http://www.atlasceska.cz/jihocesky-kraj/zamek-kratochvile/


 

 

 

Strakonice 

 

Tábor 

 



The TapTap - KONCERT, KTERÝ OTEVÍRÁ DVEŘE 

 

28.9.2013 18:30 - 28.9.2013 20:30 

Žižkovo náměstí Tábor 

Kdo nezná The Tap Tap - kapelu studentů a absolventů škol pražského Jedličkova 

ústavu, měl by je poznat. Jejich nezapomenutelná produkce spolu se známým hostem 

odstartuje velkou veřejnou sbírku v ulicích Tábora na odstranění bariér v Centru 

Kaňka. 

 

STŘELÁCKÝ ČAJ PO 51 LETECH 

31.8.2013 17:00 - 31.8.2013 22:00 

zahrada Střelnice  

Koncert legendárních táborských  

bigbítových kapel.  

Vystoupí stejný základ kapel, jako loni:  

BIGBEAT JISKRA PAL  

THE KINGS  

SKLEPNÍCI  

THE ANTS – MRAVENCI  

ATLANTIC  

Vstupenky k sezení ke stolům a na lavice jsou vyprodány. Je to přesně 328 míst, které 

jsme schopni umístit v případě opravdu nepříjemného počasí do velkého sálu 

Střelnice a přilehlých prostor.  

Věříme však, že bude hezky a do prodeje půjde na místě dalších 300 vstupenek k 

stání. Nedočkavci si mohou prvních 200 z nich rezervovat na e-mailu 

Ilona.Vivienne@seznam.cz.  

Zda bude koncert venku v zahradě nebo uvnitř ve velkém sále se rozhodne dle 

aktuální meteorologické situace v den koncertu v 10.00. Zpráva o tom bude ihned 

vyvěšena na našem webu www.fest2004.cz a na na facebookovém profilu FEST 2004. 

 

HERBERT KISZA: OBRAZY-PLASTIKA-GRAFIKA 

Vernisáž výstavy bude 30.8. v 17.00 hodin. 

31.8.2013 - 22.9.2013 Galerie 140 



 

 

 

 

 



 
 

 

 


