
 

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/ 

        

         



 

 

Dny evropského d ědictví  

 

 



 

Den bez aut v Českých Budějovicích 

 

Den bez aut jako součást Evropského dne bez aut 

Město pořádá tuto akci už po třinácté. 
 

19. září 2013 

 

Letos budou aktivity, které propagují ekologické způsoby dopravy s tematikou Večerníčku. Děti si 

během týdne mobility budou na akci připravovat své originální papírové čepice a zjišťovat, které 

dopravní prostředky, na kterých Večerníček v úvodní znělce jezdí, jsou k přírodě šetrné, a které 

naopak nejsou. 

 

V tento den 19. 9. 2013 bude náměstí Přemysla Otakara II. od 8.00 do 14.00 hodin úplně uzavřeno. 

Propagace způsobů dopravy šetrné k životnímu prostředí  

(Cassiopeia, Robinsoni)  

 Hry a soutěže pro děti  

 ejklířské divadlo Vojty Vrtka  

 BikeTrial show (závodník Pepa Bigas)  

 kázky a zkušební jízdy elektrokoloběžek Hugo bike  

 ěření imisí přímo na náměstí (vůz Horiba a Zdravotní ústav)  

 Vzdělávací hry v historickém trolejbusu a moderním autobusu HD  

(Dopravní podnik města České Budějovice)  

 kákací hrad, skluzavka a horolezecká stěna (Asekol)  

 Dětský koutek pro nejmenší (ateřské centrum áj)  

 Tvoříme na náměstí (Výtvarný ateliér TVOR)  

 Prezentace ochrany životního prostředí a recyklace odpadů (Europe Direct)  

 normace o zpětném odběru a třídění elektroodpadů (Asekol)  

 alování s kaprem akubem (apcentrum)  

 outěže a hry s tematikou hospodaření s odpady (Asekol)  

 Propagaci bezpečnosti silničního provozu (Besip inisterstva dopravy)  

 Propagace ekologických organizací, stánek rasec (Romana Panská)  

 Propagační stánek Europe Direct ČB 

 

 



 

 21. 9. 2013 Výstavišt ě České Bud ějovice  

Přijďte s námi strávit příjemné odpoledne v Pivovarské zahrad ě doplněné country 
muzikou a bohatým ob čerstvením . Nabídka teplých a studených pokrmů, alko a nelko 

nápojů, destilátů a vína. Návštěvníci budou moci ochutnat piva od cca 15 pivovarů a 
minipivovarů. 

Vystoupí tyto country skupiny: 
14 - 16 hodin WEEKEND 

16 - 18 hoidn PACIFIK  

18 - 20 hodin SCHOVANKY  

20 - 22 hodn KAMELOT  

22 - 24 hodin BRYČKA  

 

 



 

   

 

 

 

 

 

Divadelní hry / 20. 9. 2013 - 22. 9. 2013 

 

Začátek Název Místo konání 
10:15 Pohádky ve Vaně k.k. Horká vana 
19:00 Soudné sestry - T. Pratchett, S. 

Briggs 
ihočeské divadlo 

 

Koncerty / 20. 9. 2013 - 22. 9. 2013 



 

Pátek 20. 9. 2013 

Začátek Název Místo konání 
19:00 Varhany a klarinet ostel Navštívení Panny arie 
19:36 Bluegrassový večer abaret u Váňů 
21:00 Program ve Velbloudu - září ighty bar VELBLOD 
21:00 Deep Purple Southern Revival 

( CZ ) rock 
Highway 61 - azz & Blues Club 
České Budějovice 

 

Sobota 21. 9. 2013 

Začátek Název Místo konání 
21:00 Program ve Velbloudu - září ighty bar VELBLOD 

 

Neděle 22. 9. 2013 

Začátek Název Místo konání 
18:00 Večer s operetou, muzikálem 

a písněmi 
Husův sbor CČH 

                  

 

 KINO KOTVA České Budějovice 

21. 9.  

 

Diana    
biograf./drama 
(VB, USA) 
Režie: O. 
Hirschbiegel 
Hrají: N. 
Wattsová, N. 
Andrews, D. 
Hodge 

Její skutečný 
život. Její 
opravdová 
láska. Její 
pravdivý 
příběh. 

20:00 

21. 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 

21. 9.  

 

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

Měl to být 
nejkrásnější 
den v jejím 
životě. 

17:30 



22. 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... 

20:00 

22. 9.  

 

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

Měl to být 
nejkrásnější 
den v jejím 
životě. 

17:30 

22. 9.  

 

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

Připravte se 
na neplechy! 

15:30 
 
 

 

 

 

Hluboká nad Vltavou 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



   

 větoznámý americký malíř, graik, ilmový tvůrce a otec uměleckého směru pop art, Andy Warhol, 

se představí v Alšově Galerii svými graikami, sítotisky i velkoormátovými obrazy. Návštěvníci se 

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

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

arilyn onroeové, série deseti obrazů diktátora ao Ce-tunga, kontroverzní dílo rp a kladivo, ale i 

obraz Campbellovy polévky. 

oučástí 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. aždý 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 

 

 

 

 

 

 



Nové Hrady 

 

 

 

 

               Borovany 

 

VARHANY A KLARINET - NETRADIČNÍ VARHANNÍ KONCERT 

20.9.2013 19:00 ostel Navštívení P. arie a malovaný sál 



Jaroslav Tůma je přední český varhaník, cembalista, hráč na klavichord, improvizátor a skladatel. 

Účastnil se mnoha významných festivalů, jako je například Pražské jaro, Internationale Orgelwoche 

Nuernberg, Flanderský festival apod. Koncertoval ve většině evropských zemí, USA nebo Japonsku. 

 

 

 

 

 

 

Třeboň 

          

 

 

 



 

 

 

Jindřichův Hradec 

 



 

Slavnosti Adama Václava Michny z Otradovic 

 

Program: 

Pátek 20. 9. 18:00 CHNOVO REQE ZA CHN - Proboštský kostel Nanebevzetí P. arie - 

ENEBLE VER Brno, ::RTORNELLO:: Praha, hosté. Bohoslužba, vstup volný. 

Sobota 21. 9. 15:15 CHNOVÝ ARAR aneb CO NOVÝ DŮ DAL. uzeum indřichohradecka - 

bývalý minoritský klášter, Štítného ul., F.. BARNA Česká kalice, ::RTORNELLO::, žáci, hosté a 

všichni. Vstup volný. 18:00 koncert Nešpor – VEPERAE ANCT CYRLL ET ETHOD, kostel v. ana 

řtitele, ::RTORNELLO::, žáci Letních hudebních dílen 2013. Vstupné 60,- č. 20:00 CONVV – 

CHNOVÝ DÝCHÁNE, uzeum indřichohradecka - bývalý minoritský klášter, Štítného 

ul.,::RTORNELLO::, hosté a všichni. Vstup volný. 



Neděle 22. 9. 9:15 PROCEÍ a A PER: »O GLOROA DONA«. Procesí z náměstí íru a 

slavnostní bohoslužba v Proboštském kostele Nanebevzetí P. arie. še na motiv slavné písně – 

arcin ielczewski, c. 1640::RTORNELLO:: Praha, »LTERÁCY« itčín, hosté bohoslužba. 

Vstup volný. 

 

  

Český Krumlov 

 

 

 

 

VI. ročník renomovaného Festivalu barokních umění se v Českém Krumlově odehraje od 20. do 22. 

září a jeho součástí budou nejen tři mimořádná představení opery Siface, ale také řada zajímavých 

koncertů. 

Ozdobou letošního estivalu bude novodobá světová premiéra kompletní scénické verze barokní 

opery Siface slavného neapolského skladatele Nicoly Porpory. Opera v provedení zkušených sólistů a 

prvotřídního barokního orchestru Ho-usici je na programu 20., 21. a 22. září a bude uvedena v 

prostorách unikátního zámeckého barokního divadla. 

Festival dále nabídne italskou hudbu 16. a 17. století, hudbu podunajské monarchie a slavnostní 

hudbu 17. a 18. století a nebude chybět ani tradiční barokní ohňostroj a slavnostní barokní 

iluminace. 

Nevšední zážitky přinese také koncert italské komorní hudby vrcholného baroka v interpretaci Anny 

Januj (zobcová létna),Szabolcse Illése (violoncello da spalla) a Ondřeje Macka (cembalo). 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

   



  

 

• Kino Luna   www.luna-kino.cz  

 

Jako nikdy   



20. 9. 2013 – 17:30 hodin  

  

Diana – životopisné drama   

20. 9. 2013 – 20:00 hodin  

    

Oggy a školáci – animovaná rodinná komedie   

21. 9. 2013 – 15:00 hodin  

22. 9. 2013 – 15:00 hodin  

 

Colette   

21. 9. 2013 – 17:30 hodin  

  

Diana – životopisné drama   

20. 9. 2013 – 20:00 hodin  

21. 9. 2013 – 20:00 hodin  

22. 9. 2013 – 20:00 hodin  

  

Líbánky – drama (České znění)  

22.9. 2013 – 17:30 hodin  

 

Městské divadlo   

Můj báječný rozvod – Filmová a divadelní agentura PRAHA  

ůj báječný rozvod je velice laskavá a vtipná komedie, kterou irská autorka věnovala všem, kteří 

nikoli vlastní vinou zůstali sami. Všech osmnáct postav vytváří skvělá eliška Balzerová.  

20.9. 2013 – 19:30 hodin  

  

O zvědavém slůněti – tudio DELL´ARTE České Budějovice  

Výpravné představení pro děti, a to i ty nejmenší od 3 let, vzniklo podle bajky R. iplinga loní mládě.  

21.9. 2013 – 15:00 hodin   

  



Dvojí pravda o Vilémovi z Rožmberka – Divadelní klub Českokrumlovská scéna  

Tlupa komediantů z doby ne příliš konkrétní předvádí svou produkci, jejímž cílem je pobavit publikum 

za každou cenu. Nejspolehlivější zábavou je, jak dobře víme, pomluva slavných. Tlupa se tedy 

v kramářské písni posmívá Rožmberkům a jejich kronikáři Březinovi.  

21.9. 2013 – 19:30 hodin  

Více inormací na: http://www.divadlo.ckrumlov.cz/docs/cz/mdck.xml  

  

• Klub Fabrička  

Znouzectnost + support  

20.9. 2013 – 20:00 hodin  

Více inormací na: www. abrickaklub.cz  

  

• Restaurace Bar U Bejka  

PĚŠÁCI.CZ  

21.9. 2013    

Více inormací na: www. ubejka.cz  

  

  

• Hrad Dívčí kámen  

Labyrint světa v srdci Evropy  

20. – 22.9. 2013   

Zážitkový seminář s Vincentem Bridgesem, americkým historikem, spisovatelem a hledačem 

tajemství. Historie, význam a vliv labyrintu. Principy geomantické práce, stavba labyrintu s využitím 

energie živlů, okolní krajiny a místa. Osobní prožitek působení labyrintu na jednotlivce, skupinu, 

lidské DNA a život na zemi.  

Více inormací na: přihlášky: E. Leňová, teleon: 739 081 594, eval@draciruze. cz  

  

• Klášter Zlatá Koruna  

Jaroslav Tůma – varhanní koncert. Závěrečný koncert estivalu.  

20.9. 2013 – 19:30 hodin  

  

Více inormací na: www.klaster-zlatakoruna.eu  



  

• Město Kaplice  

 

HANDIFEST Kaplice Open air festival  

21.9. 2013 – od 13:30 hodin  

apely: even, Led Zeppelin outhern Revival, Tabasco, A weetwater Tresign, Wicked Design, 

alshtock, ust.   

Dětský program od 10:00 hodin – koncert pro děti, hudební workshopy a hry  

Bývalé koupaliště  

  

• Kino Kaplice  

Elysium – scii, akce  

20. 9. 2013 – 20:00 hodin  

  

One Direction 3D: This Is Us – hudební, dokument  

21. 9. 2013 – 20:00 hodin  

  

Justina: Jak se stát rytířem – animovaný  

22. 9. 2013 – 16:00 hodin  

  

Další inormace o významných akcích, koncertech a estivalech v Českém rumlově a okolí najdete 

na: http://akce.ckrumlov.cz/php/akce 

  

 

 

 

 

Písek  

 



 

 

 



 

 

  

 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 

květu, který bude umístěn mezi Velkým náměstím a arlovou 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  

tojící 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  

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

ozart 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. asa plná plavoucího dříví denně připomínající skutečné rozměry tehdejší katastroy.   

  

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. ěsto 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 inormací na: http://www.sladovna.cz/akce  

 

  Sladovna Písek  

Mraveniště – dobrodružná výstava, Vladimír Větrovský & ladovna  

10.9. – 24.11. 2013  

Změníte se v mravence. Budete malí, ale silní. vět kolem vás obrovský a tajemný. V labyrintu 

prolézaček, chodeb a komůrek obřího mraveniště zažijete to pravé barevné, mravenčí dobrodružství.   

Dobrodružná interaktivní výstava raveniště zejména pro děti od 4 – 10 let a jejich tatínky.  

  

SPECTA – výroční oto výstava  

20.8. – 29.9. 2013   úterý – neděle 9:00 – 17:00 hodin  

Aktivní otograické sdružení pecta představí souhrn své tvorby za rok 2013. Výstava k 770. výročí 

první písemné zmínky o městě Písku.  

                                                                         

CHrochtník a Kvíkalka úto čí!   

10.9. – 13.10. 2013  úterý – neděle 9:00 – 17:00 hodin  

Bílé trámy - lustrace a volná tvorba artiny atlovičové. Proilová výstava slovenské malířky a 

ilustrátorky. Do obrázků vkládá ironizující humor, vtip a nadsázku. Výstava představí jak volnou 



tvorbu, tak ilustrace z knih pro děti, včetně nejnovější knihy od asy almely: Žiraia mama a iné 

příšery.  

Letos získala Zlatou stuhu za ilustrace ke knize Ester taré Chrochtík a vikalka na cestě za blýskavým 

prasátkem.  

   

Zlatá stuha 2013  

10.9. – 13.10 2013  úterý – neděle 9:00 – 17:00 hodin  

Debatní trámy - výroční ocenění nejlepších autorů, překladatelů a ilustrátorů v Čechách vydávané 

literatury pro děti a mládež. Výstava představí nominované i oceněné ilustrace letošního ročníku 

Zlaté stuhy. Výstavu pořádají česká sekce BBY a lub ilustrátorů dětské knihy.  

 

• Městská knihovna  

Grafické techniky: linoryt  

2.9. – 25.9. 2013 (Po – So)  

Výstava výtvarných prací žáků ZŠ Písek. . patro budovy ěstské knihovny Písek   

Více inormací na: http://www.knih-pi.cz/  

  

• Kino Portyč  

Diana – životopisné drama (premiéra, titulky)  

20. 9. 2013 – 17:30 a 20:00 hodin  

22.9. 2013 – 17:30 hodin  

  

Já padouch 2 – rodinný animovaný ilm (České znění, 3D)  

21.9. 2013 – 15:00 hodin  

22.9. 2013 – 15:00 hodin  

  

Líbánky – drama (České znění)  

21.9. 2013 – 17:30 hodin  

22.9. 2013 – 20:00 hodin  

  

Springsteean a I – dokument (premiéra, titulky)  

21.9. 2013 – 20:00 hodin  



Více inormací na: http://www.ckpisek.cz/kino-portyc  

  

Divadlo Fráni Šrámka  

DARDA - Irena Dousková – adaptace závěrečné části volné trilogie knih o Helence oučkové  

22.9.2013 – 19:30 hod.  

  

Divadlo Pod čarou  

AC/DC – ŠPEJBLS HELPRS  

2o.9.2013 – 20:30 hodin  

  

Černý desky jsou dobrý  

Hudba 60-tých až 90-tých let k tanci i poslechu  

21.9.2013 – 21:00 hodin  

  

Koncertní síň Svatá trojice  

Koncert PIKO  

21.9.2013 – 19:00 hodin  

  

• Galerie foyer kina Portyč  

Petr Hana „Návrat“ – výstava obrazů  

3.9. – 28.9. 2013   úterý  – pátek 12:00 – 17:30, sobota  9:00 – 13:00 hodin  

Od úmrtí akademického malíře Petra Hany uplyne letos o vánočních svátcích dvaadvacet let. e téměř 

zapomenut. V jeho pozůstalosti převažují obrazy s tematikou krajiny. Aktuální výstava s titulem 

Návrat, již připravila se spolupracovníky umělcova dcera Hana Duková, má být návratným 

upozorněním na krajináře, jehož odkaz se roky právem dožaduje zhodnocení a jehož osud odhaluje 

svár vášní na hranách bytí.   

  

• Prácheňské muzeum   

Žena na starých pohlednicích –  výběr ze sbírky pohlednic aroslava Bouška      

6.8. – 31.10. 2013 (Po - Ne)   

Památník města Protivína  



  

Roman Erben: „Events a jiné drobné akce“ - kresby, obrazy, grafika, asambláže  

5. – 29.9. 2013   úterý – neděle 9:00 – 17:00 hodin  

Galerii P  

  

Václav Rožánek - kresby a monotypy  

6. – 29.9. 2013   úterý – neděle 9:00 – 17:00 hodin  

výstava k 100. výročí narození  

  

„ Václav Rožánek  - Obrazy“  

Otevírací doba : úterý – neděle 9:00 – 17:00 hodin  

Doprovodné akce: výtvarná dílna pro 1. a 2. stupeň ZŠ inspirovaná dílem umělce, kombinovaná 

technika  

alé výstavní síně P  

 Více inormací na: www.prachenskemuzeum.cz  

 

Music Club  

Adrenalin treetighter   

20.9. 2013, 20:00 hodin  

Crazy Day kaskadérská show (. narozeniny klubu)  

Více inormací na: http://spejchar-drazic.cz/  

 

 

Prachatice 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Strakonice 

 

Michal Horáček 

18.09.2013 - 19:30 

Zábavný pořad, kde kromě hlavního protagonisty ichala Horáčka účinkují: Ondřej Ruml, Lenka 

Nová, František egrado a orchestr pod vedením atěje Benka. Recitál jedné z nejvýraznějších 

osobností české hudební scény. už, který uspěl v mnoha oblastech veřejného života, se vám osobně 



představí spolu se svými hosty v hudebním pořadu s vyprávěním o své tvorbě a s písněmi, které 

spoluvytvářel 

HRAD STRAKONICE 

 

10.08.13 - 31.10.13 Hrad Strakonice 
Výstava - Panenky včera a dnes  
Výstava panenek z výroby Anny Šlesingerové, 
která se jejich sbíráním a výrobou zabývá 
desítky let. 

 

13.08.13 - 31.10.13 Hrad Strakonice 
Výstava - Ateliér A6/Gregorová-Šípová  
Architektonické realizace z ateliéru A6 - vybrané 
realizace moderní architektury ve spojení s 
umění a výtvarnými nápady Pavly Gregorové. 
 
Vernisáž 12.8. v 17:00, koná se v uzeu 
středního Pootaví. 
 
 

 

04.09.13 - 30.09.13 Šmidingerova knihovna, hrad Strakonice 
Výstava k výročí významných osobností 
Strakonicka 

 

Výstava k výročí významných osobností 
trakonicka  -  spisovatele arla lostermanna, 
ilozoa a politika Alonse Šťastného a 
předválečného poslance a ministra národní 
obrany Františka achníka. Š, vstupní hala. 
Vernisáž 4.9. v 15:00 hod. 
 

 

06.09.13 - 29.09.13 Hrad Strakonice 
Techart Strakonice  
Výstava děl  studentů  VOŠ  &  OŠ &  OŠŘa  
trakonice 
Vernisáž 05.09. od 16.00 hodin v altézském 
sále. 
 

 

17.09.13 - 18.10.13 Hrad Strakonice 
Výstava - Na svatého Václava pouť radost 
rozdává 

 

kapitulní síň strakonického hradu  
úterý - neděle 9.00 - 16.00 hodin 
 
17. 9. 2013 vernisáž vystavených prací 

 



19.09.13 , 19:30 Hrad Strakonice 
Přednáška Indie I. část - Arunachal Pradesch, 
Sikkim, Assam 

 

Filmem z poslední cesty po ndii any Dvorské a 
iloše ašpara se dostaneme do úplně odlehlé 
části ndie Arunachal Pradesche /severovýchod 
ndie/. Budeme putovat rýžovými políčky a 
pralesy, abychom se dostali za lidmi ve 
vzdálených horských vesničkách /18 etnik/. 
Navštívíme čajové plantáže v Assamu, vydáme 
se na trek v ikkimu a cestu zakončíme v 
Darjellingu, ve městě plném kontrastů. Tyto 
zážitky jsou zpracovány do dvou přednášek, na 
druhou část se můžete těšit v říjnu.  
Rytířský sál 

 

 

 

 

 

Tábor 

 

Benefi ční kulturní akce Týden pro duševní zdraví v Tábo ře 

 

FOKUS Tábor v rámci kampaně Týdny pro duševní zdraví organizuje třídenní benefiční akci 
nazvanou Týden pro duševní zdraví v Táboře.  

 

Program benefiční akce Týden pro duševní zdraví v Táboře: 
- Čtvrtek 19.9. - 20:00 – 22:00 - Benefiční projekce filmu PRINCEZNA v Kině Svět 

- Pátek 20.9. – 18:00 – 22:00 – Benefiční koncert kapely Tábor Superstar band - Edge Rock 
night na Střelnici. Předkapela Werner von Braun. Výstava a aukce obrazů Jaroslava Hrušky. 
Sobota 21.9. – 15:00 – 22:00 – Benefiční plavba Café PARNÍK - divadlo Teatro TRUHLA a 

kabaret KAJBAR na zahradě Fokusu + hry, soutěže a výtvarné dílny pro děti 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

HERBERT KISZA: OBRAZY-PLASTIKA-GRAFIKA  

Vernisáž výstavy bude 30.8. v 17.00 hodin.  

31.8.2013 - 22.9.2013 Galerie 140 



 

 

 


