
 

Víkendové tipy 6.týden  7.2.- 9.2.2014 

ČESKÉ BUDĚJOVICE A OKOLÍ 

 

 

 

 



 

MANUEL KNAPP - l===l 

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

 

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 /.        

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


 

PÁTEK 7. 2. 17:00 
Maturitní ples P2 a DP2 

KD Vltava 

ples školy VOŠ, SPŠ automobilní a technická 

 

PÁTEK 7. 2. 19:00 
Ples společnosti E. ON 

DK Metropol 

 

 

SOBOTA 8. 2. 19:00 
Sportovní ples 

DK Metropol 

 

 

 

 

http://ceske-budejovice.nejlepsi-adresa.cz/akce-kalendar/mista/kd-vltava/2014/2/5
http://ceske-budejovice.nejlepsi-adresa.cz/akce-kalendar/mista/dk-metropol/2014/2/5
http://ceske-budejovice.nejlepsi-adresa.cz/akce-kalendar/mista/dk-metropol/2014/2/5


 
 

 

 



Divadelní hry / 7. 2. 2014 - 9. 2. 2014 

Pátek 7. 2. 2014 

Začátek Název Místo konání 

19:00 Na Scénu! - A. Egerházi, M. Radačovský Jihočeské divadlo 

19:30 Tlustý prase - N. LaBute Malé divadlo 

19:36 Jiří Suchý - ŠEST ŽEN  Kabaret u Váňů 

Sobota 8. 2. 2014 

Začátek Název Místo konání 

10:00 Popelka z krejčovského salónu - P. Hašek Malé divadlo 

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

19:00 Advent - Martin Františák Jihočeské divadlo 

Neděle 9. 2. 2014 

Začátek Název Místo konání 

15:00 Pohádkový SoUDek SUD - studentské universitní divadlo 

15:00 J.Drda - Zapomenutý čert  Divadlo U Kapličky  

Koncerty / 7. 2. 2014 - 9. 2. 2014 

Pátek 7. 2. 2014 

Začátek Název Místo konání 

21:00 Helios, CB rock Highway 61 - Jazz & Blues Club České Budějovice 

Sobota 8. 2. 2014 

Začátek Název Místo konání 

20:30 Colp, Swarm, Straight Back – metalcore  VELBLOUD music bar 

 

 

 

http://kultura.c-budejovice.cz/detail/na-scenu-a-egerhazi-m-radacovsky
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/tlusty-prase-n-labute-1
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/jiri-suchy-sest-zen-1
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/popelka-z-krejcovskeho-salonu-p-hasek
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/pohadky-ve-vane-11
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/advent-martin-frantisak
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/pohadkovy-soudek
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/jdrda-zapomenuty-cert-1
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/helios-cb-rock-1
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/colp-swarm-straight-back-metalcore


Hluboká nad Vltavou 

 

Talisman  

Divadelní představení v režii Petra Píši. Autor: Johann 

Nestroy 

Datum:  07.02. 19:00 - 21:30 

Adresa:  KC Panorama, Masarykova 974, Hluboká nad Vltavou 

 

 

 

 



 

Nové Hrady 

 

 



 

 

  

      



   Borovany 

Hasičský ples pohostinství Třebeč 

Hraje skupina SAM. 

 Kdy:7.2.2014 20:00 

Hasičský ples - pohostinství Hluboká u Borovan 

Hraje kapela Zelená melodie. 

 Kdy:8.2.2014 19:00 

Hasičský ples - pohostinství Radostice 

 Kdy:8.2.2014 20:00 

Kašpárek sluhou u čaroděje 

Loutková pohádka v borovanské hasičárně, hraje soubor Jiskra. 

 Kdy:9.2.2014 14:00 

 

 

 

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 

 

 

Dětský maškarní karneval   8.2.2014 14:00-16:00  Sál Beseda 

Klub Mája, Dům dětí a mládeže v Třeboni a KC Beseda vás zvou v sobotu 8.2. ve 14:00 hod. 

do sálu Beseda na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL. Vstupné je dobrovolné. Na 

programu bude tanec, soutěže a odměny. 

 

 

 



Jindřichův Hradec 

ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH 

7.2.2014 od 19:30  Gymnázium Vítězslava Nováka J. Hradec 

Účinkuje: Jen tak tak, Ivo Cicvárek a Lada Šimíčková.Právě jsme se 

dozvěděli horkou novinku: Ivo Cicvárek lehce marodí, ale má 

nemocenskou, takže nechce riskovat. Na pátečních schodech tedy 

jeho a Ladu Šimíčkovou nahradí brněnská kapela 

Nevermore&Kosmonaut, jejíž protagonistou je Michal Šimíček  

MATURITNÍ PLES SOŠ A SOU 4.B. a 4.C. 

7.2.2014 od 20:00 KC Jitka 

VÝSTAVA ORCHIDEJÍ 

8.2.2014 - 16.2.2014 Zahradní centrum J. Hradec 

DĚTSKÝ KARNEVAL 

8.2.2014 od 14:00 do 17:00 Tělocvična TJ Slovan 

Disko, sportovní soutěže, v přestávce vystoupení dívek stepů. Občerstvení zajištěno. Vstupné: děti 

20,- Kč, dospělí 30,- Kč.  

PLES SPORTOVCŮ 

8.2.2014 od 20:00 KC Jitka 

 

 SAMETKA 

9.2.2014 KD Střelnice - kino   

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

10,- Kč; Délka filmu: 66 min.  

  

 

 SENIOR KLUB 

  9.2.2014 od 17:00 KD Střelnice - společenský sál   

Taneční večer pro střední a starší generaci. K tanci a poslechu hraje AKORD.  50,- Kč.  

  

 

 

 

http://www.jh.cz/galerie/obrazky/image.php?img=253203&x=800&y=548
http://www.jh.cz/galerie/obrazky/image.php?img=253203&x=800&y=548
http://www.jh.cz/galerie/obrazky/image.php?img=490143&x=125&y=180
http://www.jh.cz/galerie/obrazky/image.php?img=490143&x=125&y=180
http://www.jh.cz/galerie/obrazky/image.php?img=211098&x=42&y=57
http://www.jh.cz/galerie/obrazky/image.php?img=211098&x=42&y=57


Kaplice 

 

sobota  8.2.   (20:00 hod.)  

MATURITNÍ PLES OA4 

Kulturní dům Kaplice 

 

 

 

 

 

Týn nad Vltavou 

 

 

 



RUSALKA - Metropolitní opera v MDK Sokolovna  

8.2.2014 18:45 

Renée Fleming se představí v jedné ze svých stěžejních rolí a zazpívá v 

Dvořákově jímavé pohádkové opeře slavnou árii o měsíčku. Pod taktovkou 

maestra Yannicka Nézet-Séguina a v režii Otto Schenka roli Prince ztvární 

tenorista Piotr Beczala a Dolora Zajick Ježibabu. 

ÚČINKUJÍ: Renée Fleming (Rusalka), Emily Magee (Cizí kněžna), Dolora 

Zajick (Ježibaba), Piotr Beczala (Princ), John Relyea (Vodník) 

Pokladna MDK Sokolovna: PO-PÁ: 16.00-18.00 hodin / tel.: 385 101 061 

Informační centrum: PO-PÁ: 9.00-16.00 hodin / tel.: 385 772 301 

Vstupné: 350,- Kč 

 

 

 



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 

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

špičkovými světelnými a zvukovými efekty. 

 

Sv. Valentýn u Seidlů 

Chcete mít věčnou vzpomínku na Vaši lásku? 

Přijďte se s partnerem vyfotit do Musea Fotoateliér 

Seidel, které na víkend 8. a 9. února připravilo 

originální valentýnské fotografování.  

Ve sto let starém ateliéru si lidé mohou nechat zvěčnit 

svou lásku a ozdobit ji romantickými prvky, jako jsou 

dobové kostýmy a módní doplňky. Lze si je v muzeu 

zapůjčit, anebo si partneři mohou vzít vlastní stylové 

oblečení. A pokud si pár naplánuje svatbu do konce roku 

2014 a prokáže se valentýnskými snímky od Seidelů, 

získá pak svatební snímky ve Fotoateliéru Seidel 

zdarma. 

Protože kapacita je omezená, musí si lidé fotografování 

rezervovat na www.seidel.cz, popřípadě telefonicky na 

tel 380 712 354 nebo emailem na info@seidel.cz. 

 Fotografování bez prohlídky: 70,- Kč 
 Každý další snímek: 60,- Kč 
 Fotografování s prohlídkou: pár za 200,- Kč, ostatní za běžné vstupné + 50,- Kč 

Fotografie dostanete e-mailem, popř. možnost tisku na místě. 

 

http://www.seidel.cz/docs/cz/seidel_valentyn_2014.xml
http://www.seidel.cz/
mailto:info@seidel.cz
http://www.ckrumlov.info/img.php?img=14012403&LANG=cz
http://www.ckrumlov.info/img.php?img=14012403&LANG=cz


VÝSTAVA "4 FOTOGRAFOVÉ, 2 

ZEMĚ, 1 REGION" 
Synagoga Český Krumlov 

01.02. - 31.03.2014 (Út-Ne) 11:00 - 16:00 

Kde: Synagoga Český Krumlov 
Za Soudem 282, Český Krumlov, 38101 

Výstava pod názvem "4 fotografové, 2 země, 1 region" 

představí v prostorách nově zrekonstruované 

českokrumlovské synagogy práci čtyř fotografů, kteří 

působili na konci 19. a v první polovině 20. století v 

Českém Krumlově, Vyšším Brodě, Bad Leonfeldenu a 

Freistadtu. Výstava fotografií bude zaměřena mj. na architekturu, tradice, náboženství, výrobní odvětví a příběhy 

konkrétních rodin žijících v dané příhraniční oblasti . 

VÝSTAVA "SVĚT 

ČESKOKRUMLOVSKÝCH ŽIDŮ" 
Synagoga Český Krumlov 

01.02. - 31.03.2014 (Út-Ne) 11:00 - 16:00 

Kde: Za soudem 282 
Český Krumlov, 38101 

V zimní modlitebně synagogy najdou návštěvníci stálou 

expozici „Svět českokrumlovských Židů", která informace o osudech těchto lidí rovněž dokládá soudobými 

fotografiemi z významných českokrumlovských ateliérů Seidel a Wolf. Stálá expozice věnuje pozornost zejména 

rodině Spiro, jejichž firma byla velmi významným podnikatelským subjektem nejen v oblasti výroby papíru a 

výrazně přispěla k rozkvětu města a regionu. Steinová ocenila, že při celkové obnově synagogy byl mobiliář 

rekonstruovaný na základě Seidelovy fotografie a že se pomocí zdařilých replik pasířských, kovářských a 

truhlářských prvků podařilo vrátit synagoze její původní podobu. Součástí expozice jsou i náboženské předměty 

vyrobené v Izraeli. 

LAKOMÁ BARKA A JEN TAK TAK 

Vlašský dvůr - sály 

08.02.2014 (So) 18:00 

Kde: Renesanční sál, Vlašský dvůr 
Panská 19, Český Krumlov, 38101 

GPS: 48°48'40.86"N, 14°18'51.83"E 

Lakomá Barka dvojkoncert s jindřichohradeckou kapelou Jen tak tak 

  

 

 

http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr531.xml
http://www.vdck.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.února 

ATOMIC SALOMON SKITESTING 2014 | Lipno nad Vltavou - Skiareál 

Lipno 

ATOMIC SALOMON SKITESTING 2014 V sobotu 8. února 2014 ožije zimní středisko 

Lipno unikátní akcí - ... 

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 bezpe... 

Dětské Apré Ski s Ronaldem McDonaldem | Skiareál Lipno - Foxpark 

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

kterými provázejí všechn... 

 9.února 

Vítání hostů ve Foxparku | Skiareál Lipno - Foxpark 

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

12.února 

Se 4 na vrchol | Skiareál Lipno 

Průvodce zdarma na Stezce korunami stromů | Stezka korunami stromů 

Během zimní sezóny se můžete každou středu vypravit na Stezku korunami stromů s 

průvodcem, který je zdarma.... 

 13.února 

Postav si sněhuláka na stezce | Lipno nad Vltavou - Stezka korunami stromů 

 14.února 

Lipenská pusa | Skiareál Lipno 

Pokud si na večerním lyžování dáte před pokladnami pusu, získáte skipas 1 + 1 zdarma.  

  

 

http://www.lipno.info/kalendar-akci/sport/995-atomic-salomon-skitesting-2014.html
http://www.lipno.info/kalendar-akci/?misto=Lipno%20nad%20Vltavou%20-%20Skiare%C3%A1l%20Lipno
http://www.lipno.info/kalendar-akci/?misto=Lipno%20nad%20Vltavou%20-%20Skiare%C3%A1l%20Lipno
http://www.lipno.info/kalendar-akci/gastronomie/1002-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/zabava/965-detske-apre-ski-s-ronaldem-mcdonaldem.html
http://www.lipno.info/kalendar-akci/?misto=Skiare%C3%A1l%20Lipno%20-%20Foxpark
http://www.lipno.info/kalendar-akci/zabava/977-vitani-hostu-ve-foxparku.html
http://www.lipno.info/kalendar-akci/?misto=Skiare%C3%A1l%20Lipno%20-%20Foxpark
http://www.lipno.info/kalendar-akci/nezarazeno/935-se-4-na-vrchol.html
http://www.lipno.info/kalendar-akci/?misto=Skiare%C3%A1l%20Lipno
http://www.lipno.info/kalendar-akci/nezarazeno/1016-pruvodce-zdarma-na-stezce-korunami-stromu.html
http://www.lipno.info/kalendar-akci/?misto=Stezka%20korunami%20strom%C5%AF
http://www.lipno.info/kalendar-akci/zabava/1041-postav-si-snehulaka-na-stezce.html
http://www.lipno.info/kalendar-akci/?misto=Lipno%20nad%20Vltavou%20-%20Stezka%20korunami%20strom%C5%AF
http://www.lipno.info/kalendar-akci/nezarazeno/936-lipenska-pusa.html
http://www.lipno.info/kalendar-akci/?misto=Skiare%C3%A1l%20Lipno


 

 

 

 

 



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/


 

 

     

 

MILAN STARÝ – VZAL JSEM ŽLUTOU TUŽKU… 
do 09. 3. 2014 

Nakoukněte s námi na pracovní stůl ilustrátora. Uvidíte první skici tužkou, obrázky provedené 

nejrůznějšími technikami i hotové knížky. Pro zájemce jsou připraveny zajímavé úkoly. Ti 

nejodvážnější se mohou stát spoluilustrátory opravdové knihy. 

Název výstavy vystihuje přesně to, o čem bude výstava - o práci ilustrátora. Odkazuje totiž 

nejen na známou básničku od Františka Hrubína, ale taky na Koh-i-noor a jejich nejznámější 

tužky - žluté, podle žlutého diamantu Koh- i –noor. 

 

 



 
Prachatice         

 

 

 

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.nm.cz/Hlavni-strana/Navstivte-nas/Muzeum-ceske-loutky-a-cirkusu-Prachatice.html


POHÁDKA O KAČENCE A RARÁŠKOVI  

Nedělní pohádka 

Pohádka o hubaté švadlence Kačence, Kubovi a poťouchlém Raráškovi Vás provede celým 

rokem. Během jedné hodiny děti zábavnou formou prožijí všechna roční období - jaro, léto, 

podzim, zimu. Připomenou si lidové zvyky, svátky, tradice, písně i říkadla, která se u nás 

tradují již celá století. Děti můžou společně s Raráškem čarovat a prožívat tak veselý příběh o 

lásce Kuby a Kačenky. Pojďme tedy spolu oslavit vítání jara, velikonoce, žně, jarmark, sv. 

Mikuláše, sv. Lucii a dokonce i Štědrý den. 

Pohádka je určená pro děti předškolního věku (od čtyř let) a děti základních škol (1.-4.tř.). 

Napsaly: Pavlína Jurková, Jarmila Vlčková 

Vstupné : 50,- Kč 

Datum akce: 09.02.2014 - 15:00 

Místo konání: Městské divadlo Prachatice 

 

SAMOTÁŘI 

Výstava fotografií členů fotoklubu F2,8 Prachatice 

Třináctá výstava fotografií prachatického fotoklubu F2,8 v galerii Dolní brána bude k vidění 

od 5. února do 14. března 2014 a podle slov předsedy fotoklubu Jiřího Luxe inspirativní téma 

„SAMOTÁŘI“ dává široký prostor všem členům klubu vyjádřit prostřednictvím objektivu 

samotu, osamění, ale i jiné atributy spojené s tímto tématem. Těšme se na kvalitní fotografie, 

přátelské setkání s autory a možná i humorné a milé zahájení vernisáže 

Vernisáž výstavy v úterý 4. února 2014 v 18.00. 

Datum akce: 05.02.2014 - 18:00 

Místo konání: Galerie Dolní brána 

 

Historie a součastnost Romů ve městě Prachatice aneb jdeme ke 

kořenům 

Jedná se o panelovou výstavu o životě Romů, jejich dědictví a kulturních zvycích v období od 

druhé světové války až po současnost.  

Datum akce: 30.01.2014 - 13:00 - 28.02.2014 - 10:00 

Místo konání: Zimní zahrada - MěÚ 

 

 

 

 

http://www.prachatice.eu/mestske-divadlo-prachatice
http://www.prachatice.eu/galerie-dolni-brana
http://www.prachatice.eu/zimni-zahrada-meu


Strakonice 

 

Koncert Carlos & his Coyotes (rock´n´roll Praha, Strakonice, 

Plzeň), Gauneři (rock´n´roll-thrash Plzeň), Hejtman (death-

rock´n´roll Praha) 

07.02.2014 - 20:00  

 Dům kultury Strakonice 

 

Dětské soboty - ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE III. 

08.02.2014 - 15:30  

POZOR!!! od 15.30 hod. 

ČR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63 Doporučená přístupnost: všem 

  

 Kino Oko 

 

Výstava obrazů Jiřího Rejžka – Krajiny mého srdce 

08.02.2014 - 17:00  

Výstava u příležitosti 100. výročí narození strakonického rodáka, akademického malíře Jiřího 

Rejžka. 

Maltézský sál a sál U Kata 

7. 2. vernisáž v 17.00 hodin Rytířský sál, úvodní slovo: PhDr. Ivana Říhová, o autorovi a 

výstavě promluví PhDr. Jaromír Procházka, hudební doprovod: Alena Kozáková (kytara) a 

Petr Žižka (flétna) 

Záštitu nad výstavou převzal starosta města Strakonice Ing. Pavel Vondrys. 

 hrad Strakonice, Maltézský sál 

 

 

 

http://www.strakonice.eu/content/koncert-carlos-his-coyotes-rocknroll-praha-strakonice-plzen-gauneri-rocknroll-thrash-plzen
http://www.strakonice.eu/content/koncert-carlos-his-coyotes-rocknroll-praha-strakonice-plzen-gauneri-rocknroll-thrash-plzen
http://www.strakonice.eu/content/koncert-carlos-his-coyotes-rocknroll-praha-strakonice-plzen-gauneri-rocknroll-thrash-plzen
http://www.strakonice.eu/category/misto-konani/dum-kultury-strakonice
http://www.strakonice.eu/content/detske-soboty-za-kamarady-z-televize-iii
http://www.strakonice.eu/category/misto-konani/kino-oko
http://www.strakonice.eu/content/vystava-obrazu-jiriho-rejzka-krajiny-meho-srdce
http://www.strakonice.eu/category/misto-konani/hrad-strakonice-maltezsky-sal


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. 

 

 



 

 



 

 

Olympiáda v hotelu GOLD - Chotoviny 

  



 


