
 

Víkendové tipy 37. týden  13.9.-.15.9.2013 

 

 

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/


 

Dny evropského dědictví - 14. září 2013 

 

 

 

České Budějovice ve století páry, aneb památky v jiném světle 

Dámy a pánové, kluci a holky, malí i velcí 

přijměte pozvání do století devatenáctého , do století páry. 

Navštivte objekty jindy nepřístupné, poznejte historii města, zvěďte mnohé informace. 

Na nevšední schůzku s historií zve Agentura Kultur - Kontakt ve spolupráci se Statutárním městem 

České Budějovice. 

„Památky v novém světle“, to je podtitul tradiční zářijové akce „Dny evropského dědictví“, která 

umožní zvídavým návštěvníkům navštívit v sobotu 14. září 2013 památky, jejichž dveře zůstávají po 

většinu roku široké veřejnosti uzavřené.  

Pro soutěživé tipy je přichystána startovní karta ve tvaru jízdenky na koněspřežku. Za předlohu 

posloužil originál jízdenky ze sbírek předního znalce koněspřežní železnice, pana PhDr. Ivo Hajna. 

Jízdenka bude nejen jakýmsi přehledem dějinných událostí 19. stol, ale po zaznamenání návštěv 

jednotlivých objektů vám poslouží, jako slevová karta ve chvílích kdy zavítáte do vorařské hospody u 

Tří Sedláků či do Dětského centra Barborka sídlícího v Nislově domě, odkud kdysi každé ráno vyjížděly 

vozy koněspřežky na svoji pouť do Lince.  

 

Rodný dům Adalberta Lanny, Hardtmuthova vila, kostel Svaté rodiny, kostel Svatého Václava, 

Alšova jihočeská galerie ve Wortnerově domě, jsou vedle muzea koněspřežky a Budějovické Besedy 

s ukázkou dobových novin, jen malým výčtem pestrého programu, který připravil Odbor památkové 

péče magistrátu města ČB ve spolupráci s Agenturou Kultur-Kontakt. 

Vstupenky na komentované prohlídky je možné si zarezervovat přes rezervační systém CBsystem. 



 

 



 

 

 

 

pátek, 13. září 2013, 15:15 

JIHOČESKÝ VÝLOV 5 - AUTORKA NELA PAZOURKOVÁ – STÍN LESKU 

Vernisáž výstavy fotografií Nela Pazourkové – Stín lesku Výstava trvá od 9. 9. do 29. 9. 2013  

 

pátek, 13. září 2013, 21:00 

POTRUBÍ 

Českobudějovická funk-rocková stálice aneb „Rockoví údržbáři z Budějovic“ Vstupné: 80,-  

http://www.klubslavie.cz/program/ 

 

Divadelní hry / 13. 9. 2013 - 15. 9. 2013 

Začátek Název Místo konání 

10:15 Pohádky ve Vaně k.k. Horká vana  

http://www.klubslavie.cz/program/akce/250-jihocesky-vylov-5-autorka-nela-pazourkova-stin-lesku.html
http://www.klubslavie.cz/program/akce/251-potrubi.html
http://www.klubslavie.cz/program/
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/pohadky-ve-vane-6


Koncerty / 13. 9. 2013 - 15. 9. 2013 

Pátek 13. 9. 2013 

Začátek Název Místo konání 

19:00 Komorní večer z cyklu „Z rackových cest“ Třeboň 

21:00 Stan The Man Blues Band ( UK ) blues rock Highway 61 - Jazz & Blues Club České Budějovice 

21:00 Program ve Velbloudu - září Mighty bar VELBLOUD 

21:00 Potrubí  Cafe klub Slavie 

Sobota 14. 9. 2013 

Začátek Název Místo konání 

20:00 54. Hudební léto Hluboká Alšova jihočeská galerie 

21:00 Program ve Velbloudu - září Mighty bar VELBLOUD 

 

 

                  KINO KOTVA České Budějovice 

 

14. 

9.   

 

Justin: Jak se stát rytířem  

anim./dobr. (Špa.) 

Režie: M. Sicilia Hrají: S. Ronanová, M. 

Strong, F. Highmore 

I malé dobrodruhy čeká velké 

dobrodružství. 
15:30 

14. 

9.  
 

 

Nejvyšší nabídka  

drama/krimi (Itá.) 

Režie: G. Tornatore Hrají: G. Rush, J. 

Sturgess, S. Hoeksová 

Láska ke kráse může být 

zničující. 
20:00 

14. 

9.  
 

 

Revival  

(ČR) 

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

Krobot, K. Heřmánek 

Nikdy to nekončí. 

17:30 

15. 

9.  
 

 

Jobs  

biograf./drama (USA) 

Režie: J. Michael Stern Hrají: A. 

Kutcher, D. Mulroney, J. Gad 

Někteří vidí možnosti. On 

možnosti změnil. 
20:00 

http://kultura.c-budejovice.cz/detail/komorni-vecer-z-cyklu-z-rackovych-cest
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/stan-the-man-blues-band-uk-blues-rock
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/program-ve-velbloudu-zari
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/potrubi
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/54-hudebni-leto-hluboka
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/program-ve-velbloudu-zari
http://www.sms.cz/film/justin-jak-se-stat-rytirem
http://www.sms.cz/film/justin-jak-se-stat-rytirem
http://www.sms.cz/film/justin-jak-se-stat-rytirem
http://www.sms.cz/film/justin-jak-se-stat-rytirem
http://www.sms.cz/film/justin-jak-se-stat-rytirem/ukazka
http://www.sms.cz/osoba/manuel-sicilia
http://www.sms.cz/osoba/saoirse-ronanova
http://www.sms.cz/osoba/mark-strong-3
http://www.sms.cz/osoba/mark-strong-3
http://www.sms.cz/osoba/freddie-highmore
http://www.sms.cz/film/nejvyssi-nabidka
http://www.sms.cz/film/nejvyssi-nabidka
http://www.sms.cz/film/nejvyssi-nabidka
http://www.sms.cz/film/nejvyssi-nabidka
http://www.sms.cz/film/nejvyssi-nabidka/ukazka
http://www.sms.cz/osoba/giuseppe-tornatore
http://www.sms.cz/osoba/geoffrey-rush
http://www.sms.cz/osoba/jim-sturgess
http://www.sms.cz/osoba/jim-sturgess
http://www.sms.cz/osoba/sylvia-hoeksova
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/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/dermot-mulroney
http://www.sms.cz/osoba/josh-gad


15. 

9.  
 

 

Justin: Jak se stát rytířem  

anim./dobr. (Špa.) 

Režie: M. Sicilia Hrají: S. Ronanová, M. 

Strong, F. Highmore 

I malé dobrodruhy čeká velké 

dobrodružství. 
15:30 

15. 

9.  
 

 

Líbánky  

drama (ČR) 

Režie: J. Hřebejk Hrají: A. Geislerová, S. 

Majer, K. Fuitová 

Měl to být nejkrásnější den v 

jejím životě. 
17:30 

 

 

 

Hluboká nad Vltavou 

 

 

http://www.sms.cz/film/justin-jak-se-stat-rytirem
http://www.sms.cz/film/justin-jak-se-stat-rytirem
http://www.sms.cz/film/justin-jak-se-stat-rytirem
http://www.sms.cz/film/justin-jak-se-stat-rytirem
http://www.sms.cz/film/justin-jak-se-stat-rytirem/ukazka
http://www.sms.cz/osoba/manuel-sicilia
http://www.sms.cz/osoba/saoirse-ronanova
http://www.sms.cz/osoba/mark-strong-3
http://www.sms.cz/osoba/mark-strong-3
http://www.sms.cz/osoba/freddie-highmore
http://www.sms.cz/film/libanky
http://www.sms.cz/film/libanky
http://www.sms.cz/film/libanky
http://www.sms.cz/film/libanky
http://www.sms.cz/osoba/jan-hrebejk
http://www.sms.cz/osoba/anna-geislerova
http://www.sms.cz/osoba/stanislav-majer
http://www.sms.cz/osoba/stanislav-majer
http://www.sms.cz/osoba/kristyna-fuitova


 

 



 

 

 

13. července – 29. září 2013 

Více zde: http://www.ajg.cz/vystavy/pripravujeme/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. 

http://www.ajg.cz/vystavy/pripravujeme/andy-warhol/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.ajg.cz%2Fvystavy%2Fpripravujeme%2Fandy-warhol%2F


Týn nad Vltavou 

 

 

 

Trhové Sviny 

Štěpán Rak 2013 -  

Pozvánka na Štěpána Raka. Tento koncert kytaristy světového formátu v prostorách 

unikátního barokního kostela Nejsvětější Trojice nedaleko Trhových Svinů bude v neděli 

15. 9. 2013 od 17:00 do 19:00 hodin. 

Výtěžek koncertu bude věnován na opravu Kostela Nejsvětější Trojice. 

 



Nové Hrady 

 

 

Klášterní slavnosti 

Den: 14.09.2013 – 15.09.2013 

Místo: Klášter Božího Milosrdenství 

Pořádá: Klášter Božího Milosrdenství 

Vstupné: dobrovolné 

Sobota 14. září 

18 hod. - koncert violoncellistů: Jaroslav Kulhan, Jan Keller a Matyáš Keller 

Neděle 15. září 

9 hod. - průvod s pietou a mše svatá ke cti Panny Marie Bolestné 

11 - 13 hod. - hudební vystoupení Venkovské dudácké muziky Bedrník 

11 - 14 hod. - sportovní soutěže pro děti v zahradě 

14 hod. - Teátr Víti Marčíka - pohádka Princ Bajaja 

11 - 16 hod. - program v areálu kláštera: 

 prohlídky kláštera a kostela s průvodcem 
 lidový trh s řemeslnými výrobky 

 tvořivé dílny 
 občerstvení 



               Borovany 

 

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

  

Kdy: 14.9.2013 10:00 

Kde: návesní rybník Trocnov 

Typ akce: Sportovní akce 

 

 

13. 9. 15.00 LOUČENÍ S LÉTEM  

koupaliště Lazna 

vodní soutěže dle počasí a hry na souši pro děti 15.00 - 18.00 

turnaj v plážovém volejbalu 15.00 - 18.00 

kapely Vehicle club  band a Pěšáci 18.00 - 22.00 

 

 

 

 



Třeboň 

          

 

 



 

Běh kolem světa 

sobota 14. září 2013 

Pozvánka do Třeboně pro všechny příznivce sportu na 2. ročník 
atletické soutěže Běh kolem Světa. 

kdy: sobota 14. září 2013 odpoledne 
kde: start před závorou do lázeňského parku Aurora, mezi hotely Bohemia a Regent. cíl 
tamtéž. 
gps: 49°0'4.549"n, 14°45'27.990"e. 
Program dne: 

 14:00 registrace do hlavního závodu 

 15:15 start hlavního závodu 

 15:20 závody dětí a rodičů 

 15:45 závod juniorů + závod nevidomých 

 16:30 běh trojnož + závod vozíčkářů 

 16:45 běh servírek a číšníků s podnosem 

 17:00 běh pozpátku 

 17:15 vyhlášení výsledků hlavního závodu 

 17:20 losování cen 

 17:30 pivní útok 

 18:00 oficiální ukončení 
 
 

 

Nenechte si ujít strhující koncert geniálního houslového virtuosa, přezdívaného „Paganini 

Sibiře“. 

Pozvánka do Třeboně v sobotu 14. září 2013 na koncert 

Alexander Shonert, houslový virtuos 
Od židovství ke křesťanství a Stvoření světa 

Koncert bude v Římskokatolickém kostele sv. Jiljí a Panny Marie Královny, Husova ul. 142, 

Třeboň; začátek v 18:45 hodin. 

 



Jindřichův Hradec 
 

 

 

  

Český Krumlov 

 

Nejtvrdší hasič přežívá“ - Soutěž v disciplínách TFA 

13. září 2013 – 9:00 hodin 

 

Místo: Lipno nad Vltavou - Stezka korunami stromů K lipenské přehradě se historicky poprvé 

stěhuje krajské kolo jedné z nejatraktivnějších hasičských soutěží. Jde o simulaci hasičských 

činností převedených do sportovního zápolení. Tato klání jsou velmi fyzicky náročná a každý 

z účastníků si sáhne skutečně až na dno svých sil. Závodník v kompletním zásahovém obleku, 



s dýchacím přístrojem a v těžkých botách tahá hadice, mlátí kladivem, tahá figurínu, 

překonává překážky a běží po schodech do úplného vyčerpání. To vše za asistence  

nevěřícího obecenstva, které nechápe, jak se může člověk takhle dobrovolně ničit. Tak tento 

obrázek se naskytne v pátek 13. 9. 2013 od 9.00 hodin u Stezky korunami stromů v Lipně nad 

Vltavou. Hasiči budou soutěžit v kategoriích do 40 a nad 40 let. Každý územní odbor 

profesionálních hasičů v Jihočeském kraji postaví pětičlenné družstvo. Vyhodnocují se časy 

jednotlivců. Pět nejlepších pak pojede reprezentovat Jihočeský kraj na finále do Ústí na Orlicí 

dne 18. 9. 2013. (Mistrovství HZS ČR, které se koná jednou za dva roky). Více zde: 

www.stezkakorunamistromu.cz  

 

 

 



 

 

 

 



 

Kino Luna Český Krumlov 13. – 15. září 2013  

Colette   13. a 14.září , 20:00 hodin  

Strhující příběh o lásce silnější jako smrt  

Elysium  13. září , 17:30 hodin  

Příběh tohoto filmu nás zavádí do roku 2159, kdy velmi bohatí žijí na kosmické stanici, 

zatímco zbytek populace je nucen přežívat na zničené Zemi. Objeví se však jedinec, který se 

rozhodne přinést rovnost mezi dva rozdělené světy.V roce 2159 existují dva druhy lidí: velmi 

bohatí, kteří žijí na nedotčené umělé kosmické stanici s názvem Elysium, a zbytek živoří na 

přelidněné zničené Zemi. Tajemnice Delacourt (Jodie Foster) je ochotna udělat cokoli, aby 

pro obyvatele Elysia zůstal zachován jejich luxusní životní styl. A naopak lidé na Zemi jsou 

ochotni udělat cokoli, aby se jim povedlo získat své místo na Elysiu. Max (Matt Damon) se 

zapojí do nebezpečné operace, která by mohla přinést rovnost dvou polarizovaných světů.  

Justin: Jak se stát rytířem  14.a15. září, 15:00 hodin  

Vtipy nabité animované dobrodružství vzniklo v produkci Antonia Banderase, který sám 

namluvil postavu samolibého nasvaleného hezouna.  

One Direction 3D: This Is Us  14. a 15.září, 15:30 hodin  

Nejslavnější chlapecká popová skupina One Direction.  

Hudební dokument o momentálně nejslavnější chlapecké popové skupině One Direction, 

který natočil Morgan Spurlock - tvůrce kultovního dokumentu Super Size Me, zavede 

fanoušky a hlavně fanynky této britské kapely nejen na koncertní pódia ale i do zákulisí.  

 



DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2013 V ČESKÉM KRUMLOVĚ  

13. – 15. září 2013                                                 

Od pátku 13. do neděle 15. září se v Českém Krumlově v rámci Dnů evropského dědictví, 

mezinárodní akce určené nejširší veřejnosti, otevřou brány zajímavých i běžně nepřístupných 

památek. Vedle poutavých přednášek a exkurzí budou mít zájemci o historii možnost 

nahlédnout např. do expozic Zemské výstavy v Českém Krumlově.  

Muzeum stavebních dějin a řemesel v Dlouhé ulici pořádá v sobotu přednášku na téma 

šablonové a dekorativní výmalby krumlovských interiérů, v neděli pak odborníci přiblíží 

restaurování trámových stropů a archeologické nálezy z Vltavy v Českém Krumlově. V pátek 

budou mít návštěvníci jedinečnou příležitost prohlédnout si expozice Zemské výstavy 

2013 (Regionální muzeum v Českém Krumlově - výstava „Co by, kdyby" a Synagoga - 

výstava „4 fotografové - 2 země - 1 region") za doprovodu samotných autorů výstavy. 

Na sobotu a neděli jsou připraveny také exkurze. V sobotu čeká příchozí šablonová výzdoba v 

Museu Fotoateliér Seidel a Synagoze, o jejíž realizaci pojedná Josef Palouda. Jiří Bloch zase 

představí roubenou světnici z renesančního období objektu Plešivec 115. V neděli se ještě 

mohou návštěvníci těšit na prohlídku krovů Horního hradu a židovského hřbitova. 

 

http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr562.xml
http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr562.xml#nabid51495
http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr562.xml#nabid51495
http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr562.xml#nabid51496
http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr562.xml#nabid51496
http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr562.xml#nabid51502
http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr562.xml#nabid51502
http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr562.xml#nabid51503
http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr562.xml#nabid51504
http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr562.xml#nabid51505


Písek  

DOBRODRUŽNÁ VÝSTAVA Vladimír Větrovský & Sladovna MRAVENIŠTĚ  

Od 10. září 2013? Sladovna Písek                          

Změníte se v mravence. Budete malí, ale silní. Svět kolem vás obrovský a tajemný. Výstava 

MRAVENIŠTĚ vám pomůže poznat mravenčí život tak, jak ho ještě neznáte. V labyrintu 

nejrůznějších prolézaček, chodeb a komůrek zažijete ta pravá mravenčí dobrodružství. Na 

výstavě budete mít pocit, že jste se ocitli uprostřed obřího mraveniště. Výstavu doplní 

městečko živých mravenců, originální velkoplošné fotografie autentických mravenců, 

videoprojekce, pro návštěvníky jsou připraveny kostýmy mravenců a královen i pracovní 

kniha o mravencích. K výstavě pořádáme několik workshopů (pro zajímavost např. pokusy s 

dovednostmi mravenců, výroba mravenců a královen plstěním nebo přednáška s debatou o 

architektuře alternativních a soběstačných domů). Výstava Mraveniště bude barevná, tajemná 

a dobrodružná. Doporučujeme zejména pro děti od 4 – 10 let a jejich tatínky.  

 

 

 

 



 

  

 Dřevěné sympozium Písek 2013,  17.7. – 31.12. 2013   

 

  

VELKÉ NÁMĚSTÍ - Vladimír Větrovský  

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

http://www.sladovna.cz/


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 

 

 

KDE: Pošumavská tržnice ve Volyni a tři velké stany u tržnice 

KDY: SOBOTA 14. ZÁŘÍ 2013 PO CELÝ DEN - OD 9 DO 18 HODIN 

40 ŠPERKAŘŮ A VÍCE NEŽ 30 DÍLEN NA VÝROBU ŠPERKŮ PRO KREATIVNÍ DĚTI I 

DOSPĚLÉ! 

VSTUP: ZDARMA 

PRODEJ HOTOVÝCH ŠPERKŮ, ALE TAKÉ MATERIÁLU A KOMPONENTŮ 

 

http://www.sladovna.cz/akce
http://maps.google.cz/maps/ms?hl=cs&gl=cz&ie=UTF8&lr=lang_en|lang_fr|lang_cs&oe=UTF8&msa=0&msid=112305233747868292154.00049410adde121aa723e


 

 



 

 

 

 



Strakonice 

Hrad Strakonice 

10.8.2013 – 31.10.2013 

Výstava – Panenky včera a dnes 

Výstava panenek Anny Šlesingerové, která se zabývá sbíráním a výrobou panenek již 

desítky let. 

 

 

 



Tábor 

 

22. ročník mezinárodního historického festivalu  

13. - 15. září 2013 

 

Máte rádi atmosféru středověku? Láká vás tradiční hudba, zpěv a veselení pod širým 

nebem? Pak si nenechte ujít další ročník festivalu Táborská setkání, který se už po 22. bude 

konat ve dnech 13. - 15. 9. 2013. Město Tábor je pro dobové slavnosti jako stvořené. 

Historické centrum s několika náměstími, křivolaké uličky i bohatá zeleň za městskými 

hradbami ožije na tři dny dávnou historií první poloviny 15. století. Časem, kdy se vlády nad 

městem ujal husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. Také nyní, po téměř šesti stovkách let 

každoročně symbolicky přebírá slavný hejtman vládu nad Táborem. Za rachotu bubnů a 

světel pochodní ho přitom doprovází zástup jeho husitských bojovníků. Po slavnostním 

zahájení a ohňostroji už si stačí vybrat, zda zavítáte ke stánku s medovinou a chlebem se 

škvarky, nebo dáte přednost vybraným středověkým lahůdkám v některé z útulných taveren. 

Programový "jídelníček" je také nepřeberný - průvody v historických kostýmech, koncerty 

duchovní, středověké, ale i současné hudby, divadla pod širým nebem, výstavy, hry a 

soutěže pro děti, a tak bychom mohli ještě dlouho pokračovat.  



 

http://www.taborskasetkani.eu/program/ 

 

 

HERBERT KISZA: OBRAZY-PLASTIKA-GRAFIKA 

Vernisáž výstavy bude 30.8. v 17.00 hodin. 

31.8.2013 - 22.9.2013 Galerie 140 

 

 

 

http://www.taborskasetkani.eu/program/


 

6. RC Rally Lužnice 

13.- 14.9.2013 

 

dvoudenní závod šampionátu RC Rally Tábor rádiem řízených automodelů v měřítku 

1:10, 

http://www.rc-tabor.com/wordpress/ 

 

http://www.rc-tabor.com/wordpress/

