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INFORMAČNÍ SERVIS JIHOČESKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ 
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Víkendové tipy 4.týden  31.1.-2.2.2014 

ČESKÉ BUDĚJOVICE A OKOLÍ 

 

 

 



KD VLTAVA 

01.2.2014 so 20,00 - 03,00 – Ples -Obec Srubec 

 

2.2.2014 ne 14:00 - 17:00 - Dětský karneval 

Odpoledne plné soutěží o drobné ceny a her se soutěží o nejlepší masku. 

 

MANUEL KNAPP - l===l 

  Srdečně zveme na první výstavu v roce 2014 do českobudějovického Domu umění. 

 

http://www.cb-info.cz/cz/mesto-kultury/aktuality/PublishingImages/plakat_2_nahled.jpg
http://www.cb-info.cz/cz/mesto-kultury/aktuality/PublishingImages/plakat_2_nahled.jpg


Výstava potrvá do 9.2. 2014  

Galerie současného umění a architektury – Dům umění města České Budějovice  

Kurátor DU : Michal Škoda  

 

Zásadním tématem tvorby Manuela Knappa je prostor a vnímání. Tedy problematika, v 

současném umění ne neojedinělá, avšak způsob, kterým autor pracuje, za značně ojedinělý – 

osobitý považovat lze.  

Knapp se zabývá jak „klasickou“ malbou, tak prostorovými instalacemi, nástěnnou malbou, 

grafikou, videem a ve velké míře počítačovou animací. Pozoruhodným způsobem kloubí 

klasická média / objekt, malba / se světem techniky / elektroniky /.        

Divadelní hry / 31. 1. 2014 - 2. 2. 2014 

Friday 31. 1. 2014 

Začátek Název Místo konání 

19:00 Tramvaj do stanice Touha - T. Williams Jihočeské divadlo 

19:00 A DO PYŽAM Kulturní centrum Panorama 

Saturday 1. 2. 2014 

Začátek Název Místo konání 

10:00 O jednom malém ježkovi - P. Hašek Malé divadlo 

10:15 POHÁDKY VE VANĚ  k.k. Horká vana  

10:30 Michal je pajdulák - Michal Nesvadba! DK Metropol 

19:00 A DO PYŽAM Kulturní centrum Panorama 

19:00 Blackout - Martin Glaser / Olga Šubrtová Jihočeské divadlo 

19:00 MOZ-ART - A. Egerházi, J. Kylián DK Metropol 

Sunday 2. 2. 2014 

Začátek Název Místo konání 

15:00 E. Košlerová - Jak si pan Pinajs kupoval od kocoura sádlo  Divadlo U Kapličky  

Koncerty / 31. 1. 2014 - 2. 2. 2014 

Začátek Název Místo konání 

20:30 SEE YOU IN HELL  VELBLOUD music bar 

 

http://kultura.c-budejovice.cz/detail/tramvaj-do-stanice-touha-t-williams
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/a-do-pyzam
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/o-jednom-malem-jezkovi-p-hasek
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/pohadky-ve-vane-11
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/michal-je-pajdulak-michal-nesvadba
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/a-do-pyzam
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/blackout-martin-glaser-olga-subrtova
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/mozart-a-egerhazi-j-kylian
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/e-koslerova-jak-si-pan-pinajs-kupoval-od-kocoura-sadlo
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/see-you-in-hell


Hluboká nad Vltavou 

Baseballový ples 2014 

 

Na baseballový ples, který proběhne v Parkhotelu Hluboká, 

se můžete těšit již 1.2. 2014 od 20:00. Lístky si můžete 

rezervovat na emailu: lenka.tothova@sport-hluboka.cz, tel: 

601 593 391 nebo osobně v kanceláři na adrese Masarykova 

35, Hluboká n.Vlt. (raději po předchozí domluvě). Lístky 

budou k dostání i na místě. 

 

Hasičský ples 

 

Datum:  01.02. 20:00 - 23:45 

Adresa:  Purkarec, hospoda 

Hraje Netolická pětka 

 

 A DO PYŽAM 

 A DO PYŽAM 

autor: Marc Camoletti 

Datum:  01.02. 19:00 - 21:00 

Adresa:  KC Panorama, Masarykova 974, Hluboká nad Vltavou 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lenka.tothova@sport-hluboka.cz


Nové Hrady 

  

      

 

 



   Borovany 

 

Nevšední tvář radosti  

9. – 31. 1. Po – pá 9 – 16 

výstava fotografií z hospiců v ČR - výstavní síň za infocentrem 
 
 
 

 

 

Myslivecké sdružení  Obora Nový dvůr, o.s. Vás srdečně zve na prohlídku obory. 

Vhodné pro výlety s dětmi. Prohlídku dohodněte na telefonu 603900044, předem. Prohlídka probíhá 

z vozidla MS - cena 40,-kč osoba, pěšky 20,-Kč osoba. V oboře chov - jelen, daněk, muflon, srnčí, 

divočáci, dále chov různého ptactva, možno dohodnout jízdu na koni. Na místě klubovna MS s 

možným občerstvením. Na místo možná doprava autem nebo vlakem - zastávka Hluboká u Borovan - 

300 metrů od obory. Hluboká u Borovan č. 26, okres České Budějovice. 

 

 

 



Třeboň 

 

 

Vrásky z lásky 
31.1.2014 

19:00-20:41 

Kinosál Aurora 

 

Ota je bývalý učitel a ve svém věku má již řadu vrtochů, kterými poněkud 

komplikuje život svému synovi a snaše. Nyní jej čeká náročná operace a 

Ota se rozhodne, že je ta správná doba, kdy je třeba vyhledat někoho, kdo 

kdysi dávno velmi ovlivnil jeho život. Setkání s herečkou Janou je ale 

poněkud jiné, než si představoval. Přesto je to právě tahle vitální dáma, 

která nemíní nerezignovat na aktivní život, která znovu zamotá jeho osud. 

Díky Janě se Ota vydává na napínavou road-movie, na jakou by si možná 

ani v mladším věku netroufl. A je to právě tohle důležité setkání, které oba 

utvrdí v poznání, že nejhorší, co může člověk udělat - je všechno vzdát! 

 

 

 

 

 



Jindřichův Hradec 
 

PLES LEVICE 

31.1.2014  

Místo konání:  KD Střelnice - společenský sál  více » 

 

MATURITNÍ PLES SZŠ 4.B. 

31.1.2014 od 19:30  

Místo konání:  KC Jitka 

 

 

KRTEK A OSLAVA 

2.2.2014  

Od 15.00; ČR/Krátký film Praha/35 mm; Pásmo pohádek pro děti; Vstupné: 

10,- Kč; Délka filmu: 63 min.  

Místo konání:  KD Střelnice - kino  

 

 

 

Kaplice 

pátek  31.1.   (19:00 hod.)  

MATURITNÍ PLES G8, G, SOŠE a SOU Kaplice 

Kulturní dům Kaplice 

 

sobota  8.2.   (20:00 hod.)  

MATURITNÍ PLES OA4 

Kulturní dům Kaplice 

 

 

 

http://www.jh.cz/cs/kultura/divadelni-sal-strelnice.html
http://www.jh.cz/galerie/obrazky/image.php?img=490142&x=124&y=180
http://www.jh.cz/galerie/obrazky/image.php?img=490142&x=124&y=180


Týn nad Vltavou 

11. PLES FARNÍ CHARITY Týn nad Vltavou 

 

 

Ples se uskuteční v sobotu 1. února 2014 v sále ve Zvěrkovicích.  

K tanci a poslechu hraje skupina REKLAS. Vstupné 120,- 

 Kdy: 1.2.2014 20:00 

Kde: Sál ve Zvěrkovicích 

 

Trhové Sviny 

 

 

 



Český Krumlov 

ZRCADLOVÝ LABYRINT 
 

Zrcadlový labyrint 

01.01. - 31.12.2014 (Po-Ne) 10:00 - 18:00 

Kde: Zrcadlový labyrint 
Široká, Český Krumlov, Český Krumlov, 38101 

GPS: 48°48'38.43"N, 14°18'49.28"E 

Přijďte se podívat do zrcadlového bludiště jež patří mezi největší v Evropě. Tato unikátní 

zrcadlová síň obsahuje na 90 zrcadel, na níž navazuje menší nezvyklé křišťálové bludiště 

složené z čirých skel. Zrcadlová síň je navržena tak, že vytváří efekt nekonečných chodeb a 

optických klamů. Procházející nepozná, která cesta je skutečná a která je jen odraz v některém 

ze zrcadel. Samozřejmě nechybí ani oblíbená prohnutá zrcadla různě deformující postavu. 

Nenechte si ujít tento výjimečný zážitek a přijďte si zabloudit společně se svými ratolestmi. 

 

 

 



 

 

 

EXPOZICE VOSKOVÝCH FIGUR 

 

01.01. - 30.06.2014 (Po-Ne) 10:00 - 17:00 

01.07. - 31.08.2014 (Po-Ne) 09:00 - 20:00 

01.09. - 31.12.2014 (Po-Ne) 10:00 - 18:00 

Kde: Wax muzeum 
Kájovská, Český Krumlov, Český Krumlov, 38101 

GPS: 48°48'37.07"N, 14°18'49.34"E 

Návštěvník zde může na více než 600 m2 vstoupit do historie. Celá expozice je doplněna 

špičkovými světelnými a zvukovými efekty. 

 

 



 

31.ledna 

Jedničkáři lyžují za 20 Kč | Lipno nad Vltavou - Skiareál Lipno 

Kdo budeme mít na vysvědčení samé 1, lyžuje dnes za 20 Kč! Kromě toho bude mít také 

zdarma vstup na Stezku ... 

 1.února 

Lipno bez bariér | Lipno nad Vltavou - Skiareál Lipno 

Připravili jsme pro vás další den LIPNO BEZ BARIÉR - po celý den máte možnost zapůjčit si 

zdarma vybavení p... 

Ski Tour - testování lyží Scott | Lipno nad Vltavou - Skiareál Lipno 

Po celý den budete mít možnost otestovat si nové modely lyží Scott.  

Akce Becher na Černé Boudě | Skiareál Lipno - Černá bouda 

Čekají Vás produkty firmy BECHER za akční ceny, hostesky, soutěže a dárky :-)! Ale s 

rozumem a hlavně … 

Akce Bohemia sekt | Skiareál Lipno - Hříbek 

Produkty Bohemia Sekt budou za akční ceny.  

Dětské Apré Ski | Skiareál Lipno - Foxpark 

Ve Foxparku kapitána Lipánka pořádáme pro naše dětské návštěvníky zábavné soutěže, 

kterými provázejí všechn... 

2.února 

Vítání hostů ve Foxparku | Skiareál Lipno - Foxpark 

Ve Foxparku kapitána Lipánka probíhá pravidelná akce Vítání hostů, kteří při jeli na Lipno.   

 

 

 

http://www.lipno.info/kalendar-akci/nezarazeno/985-jednickari-lyzuji-za-20-kc.html
http://www.lipno.info/kalendar-akci/?misto=Lipno%20nad%20Vltavou%20-%20Skiare%C3%A1l%20Lipno
http://www.lipno.info/kalendar-akci/nezarazeno/944-lipno-bez-barier.html
http://www.lipno.info/kalendar-akci/?misto=Lipno%20nad%20Vltavou%20-%20Skiare%C3%A1l%20Lipno
http://www.lipno.info/kalendar-akci/nezarazeno/986-ski-tour-testovani-lyzi-scott.html
http://www.lipno.info/kalendar-akci/?misto=Lipno%20nad%20Vltavou%20-%20Skiare%C3%A1l%20Lipno
http://www.lipno.info/kalendar-akci/gastronomie/1001-akce-becher-na-cerne-boude.html
http://www.lipno.info/kalendar-akci/?misto=Skiare%C3%A1l%20Lipno%20-%20%C4%8Cern%C3%A1%20bouda
http://www.lipno.info/kalendar-akci/gastronomie/1006-akce-bohemia-sekt.html
http://www.lipno.info/kalendar-akci/?misto=Skiare%C3%A1l%20Lipno%20-%20H%C5%99%C3%ADbek
http://www.lipno.info/kalendar-akci/zabava/964-detske-apre-ski.html
http://www.lipno.info/kalendar-akci/?misto=Skiare%C3%A1l%20Lipno%20-%20Foxpark
http://www.lipno.info/kalendar-akci/zabava/976-vitani-hostu-ve-foxparku.html
http://www.lipno.info/kalendar-akci/?misto=Skiare%C3%A1l%20Lipno%20-%20Foxpark


Písek  

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ZUZANY ZÁRUBOVÉ - FOTOGRAFIE Z PERU 

 

LOVCI PEREL  02.01.2014 - 31.12.2014 (Po-So) 

Nová celoroční čtecí soutěž pro děti, jejímž cílem je přečíst co nejvíce vybraných „perlorodných“ knih 

a odpovědět na otázky z hrací karty umístěné v knize.  

Více informací v dětském oddělení MěK Písek. 

 

 

 

http://www.knih-pi.cz/


PSÁNO DO PÍSKU 13.01.2014 - 31.01.2014 (Po-Ne) 08:00 

PSÁNO DO PÍSKU je první akce ze souboru prožitkových akcí konaných v lednu a únoru a nahrazující 

Ezoterický festival. Na programu bude vysypávání velké pískové mandaly jemným barevným pískem, 

kterou na konci akce společnými silami smeteme. Nebo můžeme tvořit při zábavné dílně 

vysypáváním vlastní mandaly přání anebo se spolupodílet na tvorbě zenové zahrádky. Dále pak bude 

možné si barevný písek a pískovnice zakoupit od umělkyně Kamily Rízové, která nás bude touto akcí 

provázet. Také si můžeme zakoupit kamínky, knížky, amulety,… Občerstvit se něčím dobrým k snědku 

či okusit zvukovou masáž tibetskými a křišťálovými mísami. Své smysly bude možné potěšit i výstavou 

obrázků paní Kateřiny Machytkové z Českých Budějovic nebo od 15 hodin vystoupením dětského 

souboru Culíček ze svobodné školy Písek. Od 15,30 si můžeme odpočinout při promítání pohádky V 

peřině ve 3D. Kompletní program na www.ckpisek.cz. 

Vstupné: 50 Kč 

 

 

 



Prachatice         

 

Jihočeská architektura 20. století - známá i neznámá 

Hlavním cílem panelové výstavy je upozornit veřejnost na významné stavby postavené na 

území jižních Čech během 20.století. Bohatý obrazový materiál s doprovodnými texty 

představí známé budovy, které najdeme nejenom v centech měst, ale i na okrajových částech 

obcí. Výstava tak prezentuje vývoj architektonické produkce. Výstava bude doplněna 

Pracovními listy pro školy, které se zaměřují na okres Prachatice a pro nejmenší děti 

z mateřských škol budou připraveny omalovánky.  

Výstava bude zahájena bez vernisáže. 

Datum akce: 02.01.2014 - 10:00 - 31.01.2014 - 10:00 

Místo konání: Zimní zahrada - MěÚ 

 

Dětský svět za císaře pána 

Výstava (17.10.2013-9.3.2014) 

 

Zveme vás do Muzea české loutky a cirkusu v Prachaticích k návštěvě interaktivní 

výstavy Dětský svět za císaře pána. Výstava z výstavního cyklu Monarchie, která měla v 

Praze velký úspěch, přibližuje různé aspekty dětského věku na sklonku habsburské 

monarchie: s čím si děti hrály, jak se oblékaly, z čeho se radovaly i z čeho měly obavy.  

Návštěvníci výstavy Dětský svět za císaře pána se mohou těšit na mnoho typických dobových 

hraček z období konce vlády císaře Františka Josefa I. – panenky a jejich pokojíčky, hliněné 

figurky, cínové vojáčky i plyšového medvídka. 

Na výstavě nechybí ani sportovní náčiní, křestní oblečky a medaile, dětské šaty a botky z 

prostředí městského i vesnického, školní souprava prvňáčka obecné školy nebo model školní 

třídy. 

Prostor: Muzeum české loutky a cirkusu, Velké náměstí 43, 383 01 Prachatice 

 

 

http://www.prachatice.eu/zimni-zahrada-meu
http://www.nm.cz/Hlavni-strana/Navstivte-nas/Muzeum-ceske-loutky-a-cirkusu-Prachatice.html


Strakonice 

Dětské maškarní 

31.01.2014 - 15:30  

Předprodej vstupenek a místo konání: Mateřské centrum Beruška , Lidická 194, Strakonice 

Cena: nečlenky: 50 Kč dospělí, 30 Kč dítě, členky: 40 Kč dospělí, 20 Kč dítě 

Vzpomínka na Josefa Režného 

31.01.2014 - 17:00  

Výstava fotografií ze života významného strakonického rodáka Josefa Režného. 

Vernisáž 30. 1. v 17.00 hod. ve foyer domu kultury. 

 Městské kulturní středisko 

Maturitní ples třídy 4.C Gymnázia Strakonice  

31.01.2014 - 20:00  

 Dům kultury Strakonice 

1. Ples Tolerance  

01.02.2014 - 20:00  

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. pracoviště Strakonice ve 

spolupráci s Městským kulturním střediskem Strakonice Vás co nejsrdečněji zve na 1. Ples 

Tolerance konaný pod záštitou PhDr. Ivany Říhové dne 1. února 2014 od 20:00 v Domě 

kultury ve Strakonicích. K poslechu a tanci hraje Receptor. Vstupné: 170 Kč. Výtěžek bude 

použit na podporu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.  

"Pomozte nám pomáhat." 

 Dům kultury Strakonice 

Dětské maškarní 

02.02.2014 - 15:30  

Předprodej vstupenek a místo konání: Mateřské centrum Beruška , Lidická 194, Strakonice 

Cena: nečlenky: 50 Kč dospělí, 30 Kč dítě, členky: 40 Kč dospělí, 20 Kč dítě 

 

 

http://www.strakonice.eu/content/detske-maskarni
http://www.strakonice.eu/content/vzpominka-na-josefa-rezneho
http://www.strakonice.eu/category/poradatel/mestske-kulturni-stredisko
http://www.strakonice.eu/content/maturitni-ples-tridy-4c-gymnazia-strakonice
http://www.strakonice.eu/category/misto-konani/dum-kultury-strakonice
http://www.strakonice.eu/content/1-ples-tolerance
http://www.strakonice.eu/category/misto-konani/dum-kultury-strakonice
http://www.strakonice.eu/content/detske-maskarni-0


Tábor 

 

 

 



KOUZELNÝ SVĚT MARCIPÁNOVÉ MÓDY 

 

"OD FÍKOVÉHO LISTU PO KRÁLOVSKOU RODINU" 

Ojedinělá výstava, která nemá v Evropě obdoby, představí vývoj historických kostýmů od 

pravěku, až po současnost. Návštěvníci uvidí přes 40 panenek oblečených do marcipánových 

šatů. Antika, Egypt, Orient, renesance, baroko, 19.stol, 20.stol. Blanka Matragi 

a současnost.... a královský pár Kate a William ve svatebním. 

Autorkou výstavy je Michaela Sehnalová, panenky "oblékala" přes půl roku. 

Výstava je určena pro všechny věkové kategorie, od holčiček až po babičky, které si užijí 

přesnost a krásu cukrářské práce, detailní zpracování doplňků, jako jsou náušnice, kabelky, 

ozdoby do vlasů. 

Výstavu doplní zábavně-odborný katalog o historii odívání, nabídneme Vám i lupu, abyste 

detaily panenek mohli prozkoumat důkladně. 

Marcipánové modely doprovodí skutečné kostýmy z různých období. 

Výstava v tomto rozsahu potrvá do 30.4.2014. 

 

 



 

 

 


