
 

Víkendové tipy 35. týden  6.9.-.8.9.2013 

 

 

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/


Veletrh zájmových kroužků v Géčku 

 

Nenechte si ujít Veletrh zájmových kroužků! 

7.9.2013 11,00 - 18,00 

EXPOZICE JEDNOTLIVÝCH KROUŽKŮ NA PASÁŽI CENTRA OD 11,00 - 18,00: 

Move 21 , Aslan, Florbal, Kolibřík, Holiday, Šikulka baby centrum, Panenky mažoretky, Tigers 

basketbal, 

Mýválek, Dancing dolls, Kredance, Golf, TJ Karate, Pionýr a DDM, Tenis Hluboká 

PROGRAM NA PÓDIU: 

• Pasování prvňáčků proběhne 2x během programu a bude inspirováno filmemČtyřlístek ve 

službách krále 

• Pasovat bude císař Rudof II. v historickém kostýmu 

• Děti obdrží šerpu s nápisem Prvňáček 2013 

• Děti, které přijdou se školní aktovkou dostanou malý dáreček 

• Ukázky aktivit jednotlivých kroužků-taneční, pěvecká a sportovní vystoupení 

• Soutěže se školní tématikou pod vedením paní učitelky   

VYHLÁŠENÍ VELKÉ LETNÍ SOUTĚŽE O 5 ZÁJEZDŮ DO DISNEYLANDU 

 



 

 

Divadelní hry / 6. 9. 2013 - 8. 9. 2013 

 

Pátek 6. 9. 2013 

Začátek Název Místo konání 

20:00 Dekameron - Giovanni 
Boccaccio 

Otáčivé hlediště 

 

Sobota 7. 9. 2013 

Začátek Název Místo konání 
20:00 Dekameron - Giovanni 

Boccaccio 

Otáčivé hlediště 

 

 

Koncerty / 6. 9. 2013 - 8. 9. 2013 

 

Pátek 6. 9. 2013 

Začátek Název Místo konání 

21:00 Program ve Velbloudu - září Mighty bar VELBLOUD 

21:00 Bratři Karamazovi ( CZ ) 
underground 

Highway 61 - Jazz & Blues Club 
České Budějovice 

 

Sobota 7. 9. 2013 

Začátek Název Místo konání 
21:00 Program ve Velbloudu - září Mighty bar VELBLOUD 

 

 

 

                  KINO KOTVA České Budějovice 

http://kultura.c-budejovice.cz/detail/dekameron-giovanni-boccaccio-1
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/dekameron-giovanni-boccaccio-1
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/dekameron-giovanni-boccaccio-1
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/dekameron-giovanni-boccaccio-1
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/program-ve-velbloudu-zari
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/bratri-karamazovi-cz-underground
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/bratri-karamazovi-cz-underground
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/program-ve-velbloudu-zari


7. 9.  

 

Líbánky   
drama (ČR) 
Režie: J. 
Hřebejk Hrají: 
A. Geislerová, 
S. Majer, K. 
Fuitová 

Měl to být 
nejkrásnější 
den v jejím 
životě. 

17:30 

7. 9.  

 

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

Nikdy to 
nekončí. 

20:00 

7. 9.  

 

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

Připravte se 
na neplechy! 

15:30 

8. 9.  

 

Já padouch 2    
anim./komed. 
(USA) 
Režie: P. 
Coffin Hrají: 
S. Carell, K. 
Wiigová, B. 
Bratt 

Když svět 
potřebuje 
hrdinu, 
pomůže 
padouch. 

15:30 

8. 9.  

 

Jasmíniny 
slzy    
drama/komed. 
(USA) 
Režie: W. 
Allen Hrají: C. 
Blanchettová, 
J. Carlinová, 
R. Conti 

Film 
Woodyho 
Allena 
vypráví 
příběh ženy, 
která se 
ocitá v těžké 
životní krizi. 
Odjíždí ze 
svého 
milovaného 
New Yorku... 

17:30 

8. 9.  

 

Líbánky   
drama (ČR) 
Režie: J. 
Hřebejk Hrají: 
A. Geislerová, 
S. Majer, K. 
Fuitová 

Měl to být 
nejkrásnější 
den v jejím 
životě. 

20:00 
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Hluboká nad Vltavou 

 

 

 

 

 

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.   

 

 



HUDEBNÍ FESTIVAL HLUBOKÁ 2013 

 

Datum:  07.09. 20:00 - 22:00 
Adresa:  Alšova jihočeská galerie - sál 

Telefon:  387 966 170, 774 457 269 

E-mail:  agentura@sinfonie.cz 
Web:  http://www.sinfonie.cz 

57. ročník jednoho z nejstarších festivalů pro milovníky klasické a soudobé hudby u nás, který vychází 

ze své dlouholeté tradice. V letošním roce dochází ke spojení dvou konkurenčních festivalů. 

Pořadatelé věří, že tato fúze, sál zámecké jízdárny, bohatý a pestrý koncertní program ve spojení s 

aktuální výstavou a přilehlými stálými expozicemi přinesou nevšední hudební zážitky. 

Koncert: 

Ženský pěvecký sbor ZÁVIŠ 

Sbormistr: Mgr. Milena Horníková 

Klavírní doprovod: MUDr. Soňa Kroutilová 

 

 

 

 

 

Týn nad Vltavou 

 

mailto:agentura@sinfonie.cz
http://www.sinfonie.cz/


 

 

 

 

 

Nové Hrady 

 



 

 

 

 

               Borovany 

 



 

 

 

 

Třeboň 

          

ACANT - koncert 

 

Pozvánka na koncert sboru Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který se koná v 

rámci akceSympozium – Umění života 1 – 15. září 2013 v Třeboni v ŘKF v kostele sv. Jiljí a Panny 

Marie Královny. 

http://www.trebonsko.cz/sympozium-umeni-zivota-1-15-zari-2013


ACANT 

v sobotu 7. září 2013 

Koncert začíná v 18:45 hodin (po mši sv.). 

Na koncertě zazní duchovní písně od českých i zahraničních autorů, černošské spirituály, gospely a 

jiné písně. 

Vstupné: dospělí 100 Kč, studenti a senioři 50 Kč. 

 

 

 

Jindřichův Hradec 

 

 

Zveme vás na 8. Pivní slavnosti, které se budou konat 6. a 7. září 

na Tyršově stadionu. 

Záštitu nad akcí tradičně převzal hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola 

i starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka. 

Děkujeme. 

 Letos Vás opět čeká bohatý hudební a kulturní program, 

včetně křtu nové desky jindřichohradecké skupiny Tlustá Berta, 

těšit se můžete na 13 pivovarů včetně nových výrobců a nových chutí. 

  

 

 

  

Český Krumlov 

 

 



 

I letos se plavci dočkají! Již první zářijovou sobotu vypukne pod hrází vyrovnávací nádrže 

vskutku kuriózní mumraj. Na břeh se budou dovážet jakási nesouměrná a podivně vyhlížející 

monstra, která budou mít se zažitými plovacími prostředky jen pramálo společného. Takže 

prosíme každého přihlížejícího, který jest věcí neznalý, aby se nesnažil informovat 

specializovaná zařízení pro náhle duševně onemocnělé! To se jen bude chystat XLI. ročník 

Kuriózních plavidel :) 

Vše vypukne v sobotu 7. září roku 2013 v 9:00 hod. Bezprostředně po zahajovacím ceremoniálu 

budou následovat přejímky plavidel a po nich si mohou všichni bez rozdílu užít na 

doprovodných atrakcích a zařízeních. To vše potrvá až do 13.27, kdy bude letošní plavba 

slavnostně odstartována!  

 

Doufáme, že se všechny posádky vrátí ve zdraví, aby se mohlo bez minuty ticha přejít plynule k 

vyhlášení vítězů. 

Jízdní řády pro Neřády! 

 09.00 - 12.00 - přejímka plavidel (označený stan pořadatelů) 

 12.00 - 13.00 - hodnocení plavidel 

 13.15 - rozprava plavců (poviná pro všechny plavce) 

 13.27 - START 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

   

  

 

 

 

Písek  

 



 

 



 

 

  

 Dřevěné sympozium Písek 2013,  17.7. – 31.12. 2013   

http://www.sladovna.cz/


 

  

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


 

 

kino  

REVIVAL  

Film ČR *** Komedie *** 94 min *** Přístupný *** České znění „Ještě jednou si pořádně . . ." 

Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Za nejasných okolností se ale v roce 1972 rozpadli a každý ze čtyř 

bývalých muzikantů se s údělem rockera ve výslužbě vyrovnal po svém. Každý z nich má teď za 

sebou svůj život a svůj vlastní příběh. A taky jejich pohnutky k oživení kapely Smoke jsou různé - 

peníze, touha po ztracené slávě, touha pomoci kamarádovi, anebo se ještě jednou pořádně odvázat. 

Jejich světy se potkávají a oni si začínají užívat hudby, kamarádství a života na pódiu i za ním. V 

hlavních rolích: Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmánek, Marián Geišberg, Vojtěch Dyk a 

Zuzana Bydžovská.   

Datum akce:  06.09.2013 - 17:00  

Místo konání: Kino Národka  

  

 

 

Strakonice 

 

http://www.prachatice.eu/kino-narodka


 

 

kino 

Film - One Direction 3D: Thi is us  

05.09.2013 - 17:30   

USA, hudební, dokument  

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.  

Režie:Morgan Spurlock   

Hrají: Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Louis Tomlinson a Liam Payne        

  

Drumcircle - bubnování pro děti  

06.09.2013 - 16:00   

K dispozici budou africké bubny djembe a další perkusivní nástroje. Počet účastníků je omezen, proto 

je nutné se předem přihlásit. Účastnický poplatek 35,- Kč. Akce se uskuteční na III. hradním nádvoří, 

při nepřízni počasí ve společenském sále ŠK.  

  

 

 

http://www.strakonice.eu/content/film-one-direction-3d-thi-us


Tábor 

 

 

7.9.2013 16:00 

•Etapový cyklistický závod evropského poháru UCI 

•Více než 20 profesionálních týmů z celého světa změří své síly 

•4 dny průměrnou rychlostí přes 43 km/h 

•Úžasné souboje v kopcích, spurtech a dojezdy v centrech největších měst v Jižních Čech 

•Bohatý doprovodný program a tisíce diváků 

 

1.etapa – Třeboň – Nová Bystřice 

2.etapa – Týn nad Vltavou – Milevsko 

3.etapa – Trhové Sviny – Tábor 

4.etapa – Písek – Jindřichův Hradec 

 

 

 

HERBERT KISZA: OBRAZY-PLASTIKA-GRAFIKA 

Vernisáž výstavy bude 30.8. v 17.00 hodin. 

31.8.2013 - 22.9.2013 Galerie 140 

 



 

 

    

TURISTICKÝ POCHOD A CYKLOTURISTICKÁ JÍZDA 

BECHYŇSKÁ OSMA 

Termín konání: 7. září 2013 

START POCHODU: 07:00 – 09:15 hodin 

MÍSTO STARTU: MUZEUM TURISTIKY – Široká ul. 48 

TRASY PĚŠÍ: 5 – 50 km, CYKLOTRASY: 10 – 100 km 

Trasy vedou okolím Bechyně, údolím řeky Lužnice a Vltavy, říčky Smutná 

Na krátké trase jsou pro děti připraveny hry a soutěže 

CÍL POCHODU: STADION BECHYNĚ, Písecká ulice 

Informace : 

Klub českých turistů - odbor Bechyně, o.s. 

Telefon: 737 529 220, 

E-mail: bechyne.kct@seznam.cz 

www.kct.bechynsko.cz 

 

 

Vystup na svůj vrchol - hora Tábor vrch Burkovák 
 

Datum konání:   7. září 2013 

 

 

Pořadatel: KČT Bechyně 

Start: 7. 9. 2013, čas: dle propozic, Nemějice, místo 
startu: dle propozic 



Cíl: čas: dle propozic, místo cíle: dle propozic 

Kalendář: celostátní + oblastní 
 

 

 

 

 


