
 

Víkendové tipy 39. týden  27.9.-.29.9.2013 

 

 

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  

 

 





 



 

 



 

Součástí toho festivalu bude probíhat prezentační akce “ Den města České Budějovice“,který bude 

probíhat 27.9. na náměstí Republiky v Praze.  

 

Na programu tohoto dne je: 

- Turistický informační servis  

- Vystoupení hudebních skupin a pouličního divadla  

- Tvůrčí díla  

- Jízda na kole centrem města přeneseně přes ergometr a film  

- Čepování Budějovického Budvaru 



 

 

 

 



 



 

 

Divadelní hry / 27. 9. 2013 - 29. 9. 2013 

 

Pátek 27. 9. 2013 

 

Začátek Název Místo konání 



19:00 Saturnin - Z. Jirotka, J. Jirků Jihočeské divadlo 

19:00 Tosca - G. Puccini DK Metropol 

 

Saturday 28. 9. 2013 

 

Začátek Název Místo konání 

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

19:00 Tosca - G. Puccini DK Metropol 

 

 

Koncerty / 27. 9. 2013 - 29. 9. 2013 

 

Pátek 27. 9. 2013 

 

Začátek Název Místo konání 

21:00 PRAGO UNION Live + Pablo 
Diablo 

Cafe klub Slavie 

21:00 Program ve Velbloudu - září Mighty bar VELBLOUD 

21:00 Desperados D´Amour ( NL ) 
southern rock 

Highway 61 - Jazz & Blues Club 
České Budějovice 

 

Sobota 28. 9. 2013 

 

Začátek Název Místo konání 

21:00 Program ve Velbloudu - září Mighty bar VELBLOUD 

 

 

 KINO KOTVA České Budějovice 

 

 

26. 9.  
- 

28. 9.  

 

 

Donšajni   
komed. (ČR) 
Režie: J. 
Menzel Hrají: 
J. Hartl, L. 
Šafránková, 

Prostopášná 
komedie. 

20:00 

http://kultura.c-budejovice.cz/detail/saturnin-z-jirotka-j-jirku
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/tosca-g-puccini
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/pohadky-ve-vane-6
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/tosca-g-puccini
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/prago-union-live-pablo-diablo
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/prago-union-live-pablo-diablo
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/program-ve-velbloudu-zari
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/desperados-damour-nl-southern-rock
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/desperados-damour-nl-southern-rock
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/program-ve-velbloudu-zari
http://www.sms.cz/film/donsajni
http://www.sms.cz/film/donsajni
http://www.sms.cz/film/donsajni/fotogalerie
http://www.sms.cz/osoba/jiri-menzel
http://www.sms.cz/osoba/jiri-menzel
http://www.sms.cz/osoba/jan-hartl
http://www.sms.cz/osoba/libuse-safrankova
http://www.sms.cz/osoba/libuse-safrankova


M. Huba 
28. 9.  

 

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

Měl to být 
nejkrásnější 
den v jejím 
životě. 

17:30 

28. 9.  

 

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

Připravte se 
na neplechy! 

15:30 

29. 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 

29. 9.   

 

Donšajni   
komed. (ČR) 
Režie: J. 
Menzel Hrají: 
J. Hartl, L. 
Šafránková, 
M. Huba 

Prostopášná 
komedie. 

17:30 

29. 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 
 
 

 

 

 

 

Hluboká nad Vltavou 

 

 

http://www.sms.cz/osoba/martin-huba
http://www.sms.cz/film/libanky
http://www.sms.cz/film/libanky
http://www.sms.cz/film/libanky/fotogalerie
http://www.sms.cz/osoba/jan-hrebejk
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/kristyna-fuitova
http://www.sms.cz/osoba/kristyna-fuitova
http://www.sms.cz/film/smoulove-2
http://www.sms.cz/film/smoulove-2
http://www.sms.cz/film/smoulove-2/fotogalerie
http://www.sms.cz/film/smoulove-2/fotogalerie
http://www.sms.cz/osoba/raja-gosnell
http://www.sms.cz/osoba/raja-gosnell
http://www.sms.cz/osoba/hank-azaria
http://www.sms.cz/osoba/neil-patrick-harris
http://www.sms.cz/osoba/neil-patrick-harris
http://www.sms.cz/osoba/brendan-gleeson
http://www.sms.cz/film/diana-0
http://www.sms.cz/film/diana-0
http://www.sms.cz/film/diana-0/fotogalerie
http://www.sms.cz/film/diana-0/fotogalerie
http://www.sms.cz/osoba/oliver-hirschbiegel
http://www.sms.cz/osoba/oliver-hirschbiegel
http://www.sms.cz/osoba/naomi-wattsova
http://www.sms.cz/osoba/naomi-wattsova
http://www.sms.cz/osoba/naveen-andrews
http://www.sms.cz/osoba/naveen-andrews
http://www.sms.cz/osoba/douglas-hodge
http://www.sms.cz/osoba/douglas-hodge
http://www.sms.cz/film/donsajni
http://www.sms.cz/film/donsajni
http://www.sms.cz/film/donsajni/fotogalerie
http://www.sms.cz/osoba/jiri-menzel
http://www.sms.cz/osoba/jiri-menzel
http://www.sms.cz/osoba/jan-hartl
http://www.sms.cz/osoba/libuse-safrankova
http://www.sms.cz/osoba/libuse-safrankova
http://www.sms.cz/osoba/martin-huba
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/fotogalerie
http://www.sms.cz/film/justin-jak-se-stat-rytirem/fotogalerie
http://www.sms.cz/film/justin-jak-se-stat-rytirem/ukazka
http://www.sms.cz/osoba/manuel-sicilia
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/freddie-highmore
http://www.sms.cz/osoba/freddie-highmore


 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



   

 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 

 

 



 

 

 

 

Nové Hrady 

 



 

 

 

               Borovany 

 

 Výroční hasičská soutěž – Hluboká u Borovan  

28.9.2013 



 

 

 

 

Třeboň 

 



          



 



 

 

 

Jindřichův Hradec 
 

 



Nenechte si ujít Noc vědců 2013! 

Hvězdárna Jindřichův Hradec 

 pátek 27.9.2013, 20.00  - sobota 28.9.2013 03.00 

  

Čeká na vás: 

Astronomické pozorování dalekohledy: 20.00 

 

 pozorování oblohy: 

 

 z kopule 

 

z obou teras mobilními dalekohledy 

 

 ze zahrady (se bude pozorovat to, co směrem na východ není vidět z kopule ani z teras kvůli 

vzrostlým stromům – zejména po půlnoci Jupiter a Měsíc)  

 

 povídání o dalekohledech, jejich stavbě a funkcích, optice, předvedení jednoduchých systémů 

projekce na téma „Co nám svítí nad hlavou“ a další témata 

 

 povídání o škodlivosti světelného znečištění, jeho dopad na okolní prostředí i lidské zdraví 

 

 

 

  

Český Krumlov 

 

 

Svatováclavské slavnosti v Českém Krumlově 
 



12. ročník Svatováclavských slavností 27. - 29. 9. 2013 se ponese v duchu pocty svatému Václavovi, 

patronovi nejen české země, ale i města Český Krumlov. V programové nabídce slavností nebude 

chybět tradiční zpěv a tanec inspirovaný folklórem, oblíbená noc otevřených muzeí a galerií, 

dobová kuchyně či svatováclavský jarmark. Do programu slavností je již potřinácté zařazen 

Mezinárodní folklórní festival Český Krumlov, který roztančí historické uličky a zákoutí města. 

http://www.ckrumlov.info/ 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



   

  

 

 Kino Luna   www.luna-kino.cz  

 

Hra na hraně   

27. 9. 2013 – 17:30 hodin  



28. 9. 2013 – 17:30 hodin  

29. 9. 2013 – 17:30 hodin  

  

Donšajni - komedie  

27. 9. 2013 – 20:00 hodin  

28. 9. 2013 – 20:00 hodin  

29. 9. 2013 – 20:00 hodin  

    

Oggy a školáci – animovaná rodinná komedie   

28. 9. 2013 – 15:00 hodin  

  

Justin: Jak se stát rytířem   

29. 9. 2013 – 17:30 hodin  

 

 Divadelní kavárna Ántré  

Podzimní festival her  

27.9. 2013 – 14:00 – 18:00 hodin  

Herní sezona se po prázdninách opět rozjíždí. Desítky společenských stolních her známých i 

neznámých, pro všechny od 2 let po dospělé. Přijďte si zahrát!  

 zdarma  

 Více informací na: www. in.hry.cz  

  

 Restaurace Bar U Bejka  

Hastroš  

28.9. 2013    

Více informací na: www. ubejka.cz  

 

 Kino Kaplice  

Donšajni - komedie  

27. 9. 2013 – 19:00 hodin  

http://www.prachenskemuzeum.cz/
http://www.prachenskemuzeum.cz/


  

Oggy a školáci – animovaná rodinná komedie   

29. 9. 2013 – 16:00 hodin  

  

Donšajni - komedie  

28. 9. 2013 – 20:00 hodin  

 

 

 

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  

 

  Sladovna Písek  

Mraveniště – dobrodružná výstava, Vladimír Větrovský & Sladovna  

10.9. – 24.11. 2013  

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

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

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

  

SPECTA – výroční foto výstava  

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

Aktivní fotografické sdružení Specta představí souhrn své tvorby za rok 2013. Výstava k 770. výročí 

první písemné zmínky o městě Písku.  

                                                                         

CHrochtník a Kvíkalka útočí!   

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

Bílé trámy - Ilustrace a volná tvorba Martiny Matlovičové. Profilová výstava slovenské malířky a 

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

http://www.sladovna.cz/akce


tvorbu, tak ilustrace z knih pro děti, včetně nejnovější knihy od Sasy Salmely: Žirafia mama a iné 

příšery.  

Letos získala Zlatou stuhu za ilustrace ke knize Ester Staré Chrochtík a Kvikalka 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 IBBY a Klub ilustrátorů dětské knihy.  

 Kino Portyč  

Donšajni – komedie (České znění)  

27. 9. 2013 – 17:30 hodin  

28.9. 2013 – 17:30 a 20:00 hodin   

29.9. 2013 – 17:30 a 20:00 hodin   

  

Millerovi na tripu – komedie (premiéra, titulky)  

27.9. 2013 – 15:00 hodin  

  

Justin: Jak se stát rytířem – rodinný animovaný (3D, České znění)  

29. 9. 2013 – 17:30 hodin  

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

  

   

 Divadlo Pod čarou  

          

PUP ANIMALS  

27.9.2013 – 20:30 hodin  

  

http://www.ckpisek.cz/kino-portyc
http://www.prachenskemuzeum.cz/


TRIGGER + MURUROA + MORTIFILIA + HIROSHIMA NIGHTMARE  

28.9.2013 – 20:00 hodin  

 Více informací na: www.podcarou.cz  

  

  

 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. Je téměř 

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

Návrat, již připravila se spolupracovníky umělcova dcera Hana Dufková, 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 Jaroslava 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 PM  

  

Václav Rožánek - kresby a monotypy  

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

http://www.prachenskemuzeum.cz/
http://www.prachenskemuzeum.cz/
http://www.prachenskemuzeum.cz/


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  

Malé výstavní síně PM  

  Více informací na: www.prachenskemuzeum.cz  

  

 Music Club  

DJ Sebastian Leeroy   

27.9. 2013, 20:00 hodin  

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

  

 

 

Prachatice 

 

 

http://www.prachenskemuzeum.cz/
http://spejchar-drazic.cz/


 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

Strakonice 

 



 

 



 

 



 

 

 

Tábor 

 



 

 



 

 



 

 

Uzamykání Kozího hrádku 
 

29.9.2013 15:00 

Jistě doma najdete nějaký ten starý klíč, který se již nehodí do žádného zámku. Tak ho 

vezměte a vydejte se s námi na klíčový průvod. Vyrazíme z náměstí T. Bati a vydáme 

se na Kozí hrádek, který společně a symbolicky všemi těmi klíči uzamkneme. Na 

Kozím hrádku bude hrát středověká muzika, aby nám to šlo lépe od ruky. Klíče už na 

Kozím hrádku zůstanou a budete-li chtít, pod nimi i vaše jméno. Děti si budou moci v 

cíli svůj železný klíč vyměnit za klíč z perníku a vstupné na Kozí hrádek bude tento den 

pro všechny zúčastněné zdarma! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


