
 

Víkendové tipy 34. týden  23.8.-25.8.2013 

 

 

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/


         

 

Sportovní hry s Bobíkem a Pinďou - Géčko České Budějovice 
 

 

Nenechte si ujít Pohybové, silové a sportovní odpoledne plné dovednostních disciplín. Děti opět 

dostanou drobné dárečky od HM studia a zároveň jednu samolepku za účast na akci do výherní 

knížky. 

Vyhlášení vítězů soutěže proběhne dne 7.9.2013 při akci Veletrh zájmových kroužků pro děti. 

Soutěžící musí splnit podmínky soutěže a vhodit v termínu od 12.7. - 31.8. do osudí na pasáži NC 

Géčko vyplněný výherní kupón. Výherní kupón musí být řádně vyplněn a musí mít vylepeny min. 2 

samolepky, které děti získaly vždy při účasti na jednotlivých soutěžních odpoledních. Hlavní výhrou 

bude 5 zájezdů do Disneylandu. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Divadelní hry / 23.8.2013 - 25.8.2013 

 

Pátek 23. 8. 2013 

Začátek Název Místo konání 

16:00 Pták Ohnivák a lišák Zorro - 
Zdeněk Jecelín 

Otáčivé hlediště 

20:00 Labyrint světa Kostel Navštívení Panny Marie 

20:30 Dekameron - Giovanni 
Boccaccio 

Otáčivé hlediště 

 

Sobota 24. 8. 2013 

Začátek Název Místo konání 

16:00 Pták Ohnivák a lišák Zorro - 
Zdeněk Jecelín 

Otáčivé hlediště 

20:30 Dekameron - Giovanni 
Boccaccio 

Otáčivé hlediště 

 

Neděle 25. 8. 2013 

Začátek Název Místo konání 

20:30 Dekameron - Giovanni 
Boccaccio 

Otáčivé hlediště 

 

 

 

 

 

 

http://kultura.c-budejovice.cz/detail/ptak-ohnivak-a-lisak-zorro-zdenek-jecelin
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/ptak-ohnivak-a-lisak-zorro-zdenek-jecelin
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/labyrint-sveta
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/ptak-ohnivak-a-lisak-zorro-zdenek-jecelin
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/ptak-ohnivak-a-lisak-zorro-zdenek-jecelin
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


                  KINO KOTVA České Budějovice 

24. 8. 

 

 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 

24. 8. 

 

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

Nikdy to 
nekončí. 

20:00 

24. 8. 

 

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

Připravte se 
na neplechy! 

15:30 

25. 8. 

 

 Pěna dní   
drama/fantasy 
(Fra.) 
Režie: M. 
Gondry Hrají: 
R. Duris, A. 
Tautouová, G. 
Elmaleh 

Paříž. Láska. 
Jazz. 

17:30 

25. 8. 

 

 Velký Gatsby    
drama/romant. 
(USA, Aus.) 
Režie: B. 
Luhrmann 
Hrají: A. 
Bachchan, S. 
Bisley, R. 
Carter 

Román 
Velký 
Gatsby 
sleduje 
příběh Nicka 
Carrawaye, 
který opustí 
středozápad 
a na jaře 
roku 1922 se 
vydává do 
New 
Yorku,... 

20:00 

25. 8. 

 

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

Připravte se 
na neplechy! 

15:30 
 
 

 

http://www.sms.cz/film/jasmininy-slzy
http://www.sms.cz/film/jasmininy-slzy
http://www.sms.cz/film/jasmininy-slzy/fotogalerie
http://www.sms.cz/film/jasmininy-slzy/fotogalerie
http://www.sms.cz/osoba/woody-allen
http://www.sms.cz/osoba/woody-allen
http://www.sms.cz/osoba/cate-blanchettova
http://www.sms.cz/osoba/cate-blanchettova
http://www.sms.cz/osoba/joy-carlinova
http://www.sms.cz/osoba/richard-conti
http://www.sms.cz/film/jasmininy-slzy
http://www.sms.cz/film/revival-2013
http://www.sms.cz/film/revival-2013
http://www.sms.cz/film/revival-2013/fotogalerie
http://www.sms.cz/osoba/alice-nellis
http://www.sms.cz/osoba/alice-nellis
http://www.sms.cz/osoba/bolek-polivka
http://www.sms.cz/osoba/bolek-polivka
http://www.sms.cz/osoba/miroslav-krobot
http://www.sms.cz/osoba/miroslav-krobot
http://www.sms.cz/osoba/karel-hermanek
http://www.sms.cz/osoba/karel-hermanek
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/pena-dni
http://www.sms.cz/film/pena-dni
http://www.sms.cz/film/pena-dni/fotogalerie
http://www.sms.cz/osoba/michel-gondry
http://www.sms.cz/osoba/michel-gondry
http://www.sms.cz/osoba/romain-duris
http://www.sms.cz/osoba/audrey-tautouova
http://www.sms.cz/osoba/audrey-tautouova
http://www.sms.cz/osoba/gad-elmaleh
http://www.sms.cz/osoba/gad-elmaleh
http://www.sms.cz/film/velky-gatsby-2012
http://www.sms.cz/film/velky-gatsby-2012
http://www.sms.cz/film/velky-gatsby-2012/fotogalerie
http://www.sms.cz/film/velky-gatsby-2012/fotogalerie
http://www.sms.cz/osoba/baz-luhrmann
http://www.sms.cz/osoba/baz-luhrmann
http://www.sms.cz/osoba/amitabh-bachchan
http://www.sms.cz/osoba/amitabh-bachchan
http://www.sms.cz/osoba/steve-bisley
http://www.sms.cz/osoba/steve-bisley
http://www.sms.cz/osoba/richard-carter-1
http://www.sms.cz/osoba/richard-carter-1
http://www.sms.cz/film/velky-gatsby-2012
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


Letní kino Háječek - letos zdarma 

   Čt 22.8   20.30  Mikulášovy patálie 
Francie 2009_91 min._rodinná komedie_dabing_přístupný_režie: Laurent Tirard 
Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín, Viktorín a další hrdinové senzačních příběhů dětských 
knížek o Mikulášovi se v hrané verzi konečně dostávají na filmová plátna. Za 50 let od vydání první 
knihy si Mikuláše a jeho zběsilé spolužáky oblíbily generace dětí po celém světě i u nás. 

Pá 23.8   20.30  Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka 

Česko 2012_104 min._komedie_od 12 let_režie: Jan Prušinovský  

Film vychází z populárního televizního seriálu Okresní přebor. Jak již název naznačuje, ve filmu se 

objeví legendami opředená postava trenéra s licencí - Josefa Hnátka.  

 

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.   

 



 

Týn nad Vltavou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trhové Sviny 

 

 

 

 

               

 



 Borovany      

 

 

Bitva o Slamburk 

24.08.2013 

Zcela nová akce pro děti a širokou veřejnost, při níž bude dobyt hrad "Slamburk" postavený 

ze slámy. Tentokrát v duchu husitských válek. Akce se bude konat u Nového rybníka u 

Borovan. 

Užijete si  dobývání hradu a bitvu, do které se můžete přímo aktivně zapojit. 

 

 

 

 

 



 

 Program rytířských klání  

10.00 - 12.30  Nábor rytířů do osmi družin (pánové z Krumlova,  z Ústí, z Hradce, z 

Landštejna, z Rožmberka, Husiti, Křižáci, Templáři), workshopy na zhotovení 

kostýmů a zbroje (varkoč a štít) za pomoci rádců.  

 Do družin je možné přihlásit se on-line předem na www.slamburk.eu  a vybavit se 

kostýmem i zbrojí.  

13.00     Průvod družin ku hradu Slamburk - uvítání panovníky, představení pokladu, 

o který budou družiny bojovat při kratochvilných hrách.  

13.30 - 16.30 Kratochvilné hry a soutěže jednotlivých družin i potulných rytířů.  

16.30     Vyhlášení vítězů her před hradem Slamburkem a pasování nových rytířů.  

17.00 - 18.00 Bitva o Slamburk - pokus o dobytí hradu  

18.30      Zapálení Sokolího hrádku  

19.00      Ukončení akce  

                  

Doprovodný program  

10.00 - 17.00 Řemeslná tržnice s tvůrčími dílnami  

10.00     Šermířské vystoupení skupiny Černá růže - před hradem Slamburkem  

11.00     Loutková pohádka - hraje borovanský soubor Jiskra - na louce u rybníka  

11.30     Vystoupení kata - před hradem Slamburkem  

12.00     Šermířské vystoupení skupiny Fedrfechtýři - před hradem Slamburkem  

14.00     Loutková pohádka - hraje borovanský soubor Jiskra - na louce u rybníka  

14.30     Vystoupení kata - před hradem Slamburkem  

15.00     Šermířské vystoupení skupiny Fedrfechtýři - před hradem Slamburkem  

16.00     Loutková pohádka - hraje borovanský soubor Jiskra - na louce u rybníka  

18.00     Šermířské vystoupení skupiny Černá růže - před hradem Slamburkem  

Slamburkští trubači budou každé vystoupení ohlašovat fanfárou z hradeb.  

Slamburkský tambor vybubnuje ve všech částech areálu aktuální program.  

Po celý den občerstvení, připojení na síť Wifi - wifiinternet.cz v celém areálu. Vstupné 

50Kč, děti do výše meče zdarma a ZTP/P zdarma, sleva 50% s jízdenkou ČD a  

ZTP. Vstup se psy pouze na vodítku.   

Více o programu Slamburku je na www.slamburk.eu. 

http://www.husitskamesta.net/www.slamburk.eu


Třeboň 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Jindřichův Hradec 

 

 

 



Váleční letci se tento rok setkají již podvacáté 

 

Klub historie letectví Jindřichův Hradec vás zve na jubilejní XX. setkání čs. válečných a poválečných 

letců v Jindřichově Hradci, které se uskuteční 24. srpna 2013 od 10:00 hodin. 

PROGRAM (změna programu vyhrazena): 

10.00 - Přivítání hostů starostou města a ředitelem muzea - kostel sv. Jana Křtitele.- Hudební 

produkce Dixieland Jazzband Telč. 

11.00 - Promítání dokumentů KHL ze setkání v JH - Konfereční sál Muzea. 

12.00 - Pietní akt u Památníku letců na nábřeží Ladislava Stehny + letecká produkce. 

12.30 - Návštěva 44. lehkého motorizovaného praporu v Jindřichově Hradci. 

Akce se uskuteční pod záštitou starosty města Jindřichův Hradec Ing. Stanislava Mrvky a za přislíbené 

účasti řady významných hostů z řad čs. válečných letců a parašutistů, představitelů Jihočeského kraje, 

jindřichohradeckých měst a obcí, vojenských útvarů z celé ČR, celorepublikových médií, leteckých 

historiků a fandů letectví z celé České republiky, jakož i za příslibu účasti několika představitelů 

českých leteckých filmových rolí. 

 

Skupina historického šermu Baštýři na hradě Landštejn - Staré Město pod 

Landštejnem 

23.8.2013 - 25.8.2013 

Nenechte si ujít skupinu historického šermu Baštýři, která pro vás bude na hradě vystupovat 

několikrát za den. 

Vystoupení začínají v 10:00 ve 13:00 a v 15:30 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atlasceska.cz/jihocesky-kraj/landstejn/


Český Krumlov 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Michal si myslí, že už je moc velký na to, aby si hrál s dětmi. Jeho "plyšáci", největší 

mazlíčci, ho ale přesvědčí o tom, že z malého kluka ještě nevyrostl a hrát si s nimi může 

klidně dál. 

V představení uvidí děti skutečné hračky, své oblíbené plyšáky, do kterých se zamilují nejen 

ony, ale také jejich rodiče. 

Akce se koná: 25.8.2013 15.00 Hořice na Šumavě 

 



 

   

  

 

 

 



 

24. srpen 2013  

HOUPAČKA  

  

Kde: Velešín nádraží "U Hamerníků"  

13.30 - 19.00 Veselice na sadě - zábavné odpoledne plné aktivit bez rozdílu věku a zdatnosti (skákací 

boty, sumo ring, lezení na bedny, horolezecká stěna, lukostřelba, výtvarná dílna, rodinný fotbálek, 

prezentace aktivit OS Metoděj)  

14.00 Běh jako dar (start u Juda stavebnin Velešín) - běh spojený s veřejnou sbírkou ve formě 

startovného ve výši 100 Kč, které platí zároveň jako volný vstup na festival  

15.00 - 19.00 MINI STAGE na dvoře - vystoupí Justin Lavash a další  

19.00 STODOLA STAGE - vystoupí Coccote Minute, Dirty Blondes, Microwave Cowboys, No distance 

Paradise, afterparty Dance or Die!  

Vstupné: 100 Kč DEN (možno jako startovné běhu), 150 Kč DEN i NOC, děti do 12 let a ZTP zdarma. V 

místě občerstvení, parking, stanové městečko.   

  

  

  

 



 

24. srpen 2013  

ANTISTAR FEST - ČESKÝ KRUMLOV 2013  

 
  

Kde: Pivovarské zahrady, Latrán 27, Český Krumlov, 38101  

Akce se koná za každého počasí a ani déšť nás nemůže rozházet jelikož se celý festival odehrává pod 

velkokapacitními pivními stany.  

Brána do pivovarských zahrad se otevře úderem 14:00.  

  

25. srpen 2013  

EKOMPILACE – ČERNÁ V POŠUMAVÍ  

Kdy: 13:00 - 22:00 hodin  

Kde: Černá v Pošumaví - hotel Racek  

Černá v Pošumaví 69, Český Krumlov, 38223  

Vystoupí:  

Wohnout, Mother's Angels, X left to die,  

 Lola běží, The Travellers, ATD, 

 Madame Butterfly, Last Time,  Sirkyskon,   

Koblížci, Eternal Fire, The Snuff a Kyanid  

Vstup zdarma:  

+ každý účastník obdrží CD Ekompilace zdarma  

http://www.ekompilace.cz/


 

24. srpen 2013  

DOBRKOVICE OPEN-AIR  

       

Festival místní hudební tvorby pod širým nebem v Motorestu Krumlov   

(Staré Dobrkovice - 500 metrů za krumlovskou cedulí směr Kájov)  

 Motorest Krumlov od 16.00 hod. 

Kájov-Staré Dobrkovice 19, Český Krumlov, 38101  

Vstupné: 80 Kč  

 slosovatelný vstup, hodnotné ceny, soutěže,   

 

  

 

 

 

 



 

17. - 25. srpen 2013  

LIPNO SPORT FEST  

 

 

  

Od 17. do 25. srpna bude Lipno nad Vltavou hostit 2. ročník akce s názvem LIPNO SPORT FEST, akci 

nabitou sportem a kulturou. Návštěvníci Lipna se budou moci po celých devět dnů zdarma účastnit 

kurzů in-line bruslení, plavání či windsurfingu, budou si moci zaběhat, objet Lipno na kole či si 

vyzkoušet paddleboard. Bohatý kulturní program pak osloví jak děti, tak i dospělé.  

www.lipno.info  

  

23. - 25. srpen 2013  

KINO LUNA Český Krumlov  

 23. srpen  

Kick – Ass II.  

17:30 hodin, 120,-  

Vlastní osud neporazíš. Když chceš být superhrdina, jen kostým nestačí. V neskutečně zábavné akční 

řeži Kick-Ass, která před třemi lety zazářila na filmovém nebi, to bolestivě na vlastní kůži pocítil její 

hrdina Dave alias Kick-Ass/Nářez (Aaron Taylor-Johnson). Díky jeho zápalu pro věc a oblíbenosti 

jedničky se pokračování ujalo studio Universal, které se rozhodlo přitlačit na pilu, a to ve všech 

směrech. Pomoci mu v tom má i Jim Carrey jako maskovaný klaďas s vlčákem, jimž byste určitě 

nechtěli přijít do cesty.   

 

 

 

 

http://www.lipno.info/


 

 Machři 2  

20:00 hodin, 130,-  

Poté, co se Lenny (Adam Sandler) se svou rodinou přestěhoval zpátky do svého rodného města, aby 

byl ve společnosti svých kamarádů a jejich dětí, zjišťuje, že pokud se ve vaší blízkosti vyskytují bývalí 

školní rváči, noví rváči, schizofrenní řidiči autobusů, opilí policajti na lyžích a 400 lidí v kostýmech, 

schopných vám vtrhnout bez ohlášení na večírek, je úplně jedno, kde bydlíte, šílenství si vás vždycky 

nějak najde.  

 24. srpen  

Kick – Ass II.  

17:30, 120,-  

Vlastní osud neporazíš. Když chceš být superhrdina, jen kostým nestačí. V neskutečně zábavné akční 

řeži Kick-Ass, která před třemi lety zazářila na filmovém nebi, to bolestivě na vlastní kůži pocítil její 

hrdina Dave alias Kick-Ass/Nářez (Aaron Taylor-Johnson). Díky jeho zápalu pro věc a oblíbenosti 

jedničky se pokračování ujalo studio Universal, které se rozhodlo přitlačit na pilu, a to ve všech 

směrech. Pomoci mu v tom má i Jim Carrey jako maskovaný klaďas s vlčákem, jimž byste určitě 

nechtěli přijít do cesty.    

 Šmoulové 2  

15:00 hodin, 130,-  

V očekávaném pokračování akční rodinné komedie Šmoulové, která se stala kasovním trhákem, 

vytvoří zlý čaroděj Gargamel skupinu zlomyslných tvorů podobných Šmoulům, kterým říká 

Neplechové, aby s jejich pomocí získal všemocnou, magickou šmoulí esenci…  

 Revival  

20:00 hodin, 110,-  

Revival je nová komedie Alice Nellis nabitá hudbou a humorem, komedie pro muže, pro ženy a vůbec 

pro všechny. Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmánek a Marián Geišberg hrají v Revivalu 

kamarády, jejichž rocková skupina se rozpadla v roce 1972, a kteří se rozhodli pokusit o její velkolepý 

comeback…  

 25. srpen  

Kick – Ass II.  

17:30 hodin  

Vlastní osud neporazíš. Když chceš být superhrdina, jen kostým nestačí. V neskutečně zábavné akční 

řeži Kick-Ass, která před třemi lety zazářila na filmovém nebi, to bolestivě na vlastní kůži pocítil její 

hrdina Dave alias Kick-Ass/Nářez (Aaron Taylor-Johnson). Díky jeho zápalu pro věc a oblíbenosti 

jedničky se pokračování ujalo studio Universal, které se rozhodlo přitlačit na pilu, a to ve všech 

směrech. Pomoci mu v tom má i Jim Carrey jako maskovaný klaďas s vlčákem, jimž byste určitě 

nechtěli přijít do cesty.  



 Šmoulové 2  

15:00 hodin, 130,-  

V očekávaném pokračování akční rodinné komedie Šmoulové, která se stala kasovním trhákem, 

vytvoří zlý čaroděj Gargamel skupinu zlomyslných tvorů podobných Šmoulům, kterým říká 

Neplechové, aby s jejich pomocí získal všemocnou, magickou šmoulí esenci…  

 Revival  

20:00 hodin, 110,-  

Revival je nová komedie Alice Nellis nabitá hudbou a humorem, komedie pro muže, pro ženy a vůbec 

pro všechny. Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmánek a Marián Geišberg hrají v Revivalu 

kamarády, jejichž rocková skupina se rozpadla v roce 1972, a kteří se rozhodli pokusit o její velkolepý 

comeback…  

  

                      

 Pohádková rezervace  

 

vstupné: 101,- Kč, děti do dvou let zdarma  

23.8. pá  

11:00 Karkulka se nestydí 

14:00 O dvanácti princeznách 

16:30 Čertova nevěsta 

 

24.8. so  

11:00 Karkulka se nestydí 

14:00 O dvanácti princeznách  

16:30 Pohádkové safari 

 

25.8. ne  

11:00 Čertova nevěsta UKONČENÍ 5.sezony 

Hořice na Šumavě  

Více informací na: www.pohadkovarezervace.cz     

 

  

 



Stezka korunami stromů 

 

Stezka korunami stromů má každou sobotu prodlouženou otevírací dobu, a to až do půlnoci. Chcete 

vidět neopakovatelný západ slunce, nebo prožít noční romantickou procházku v korunách stromů, 

kdy osvětlení zajišťují speciální světla, která dotváří atmosféru? Pak se vydejte některou 

prázdninovou sobotu na Stezku korunami stromů Lipno. A aby vzpomínky byly dokonalé, připravili 

organizátoři pro „prodloužené prohlídky“ i hudební doprovod. Prodlouženou provozní dobu má i 

lanová dráha, která návštěvníky bezpečně dopraví na vrchol Kramolína.  Noční návštěvu Stezky 

korunami stromů Lipno si zcela jistě užijí jak páry, tak i rodiny s dětmi. Děti mohou samozřejmě 

využívat všechny atrakce, které Stezka nabízí ve dne. Vše je osvětleno a maximálně zabezpečeno.  

Noční koncerty jsou součástí běžného vstupného.  

Více informací na: http://www.lipno.info/kalendar-akci/hudba/901-nocni-koncert-na-stezce-

korunami-stromu-jakub-vancura.html  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lipno.info/kalendar-akci/hudba/901-nocni-koncert-na-stezce-korunami-stromu-jakub-vancura.html
http://www.lipno.info/kalendar-akci/hudba/901-nocni-koncert-na-stezce-korunami-stromu-jakub-vancura.html


Písek  

 

 



  

 

V pátek a sobotu vždy ožije krčma unikátní středověkou podívanou. Živá středověká 

hudba, tanečnice, fakír, žebrák, středověká inkvizice a proces s čarodějnicí, 

ohromující ohňová show a mnohé další.. Od 19ti hodin, rezervace nutná na telefonu: 

602 340 344 nebo na e-mailu: info@krcmapisek.cz 

 

mailto:info@krcmapisek.cz


 

 



  

Play balíček – specialita pro děti k výstavě Play,  1.7. – 25.8. 2013   

Sladovna, coby hravá galerie, je místem, kam můžete kdykoliv, za jakéhokoliv počasí, s dětmi či bez 

nich přijít a v krásném, kultivovaném a inspirujícím prostředí pobýt a pohrát si. Třeba s letní 

specialitou pod názvem PLAY balíček. Pamatujete si z dětství na pytlíček štěstí? Tak funguje i PLAY 

balíček. Ten na Vaše děti čeká, za symbolickou cenu, na recepci Sladovny. Každý PLAY balíček 

obsahuje jiné překvapení, ba co víc, i hravou kartičku s tipem na další využití. Ve Sladovně je 

připraveno zázemí a výtvarný materiál, pokud by si děti chtěli s PLAY balíčkem hrát přímce Sladovně 

(Debatní trámy nebo terasa).  

Cena Play balíčku: 15 Kč (prodej na recepci Sladovny)  

Play balíček obsahuje: překvapení, Play kartičku s návodem + spojovací materiál dle potřeby   

  

  

http://www.sladovna.cz/


 Dřevěné sympozium Písek 2013,  17.7. – 31.12. 2013   

 

I když je Písek výjimečné krásné město již od svého založení a až na výjimečné doby si udržuje vlídnou 

tvář a nezaměnitelný genius loci, přicházejí přesto výjimečné chvíle, kdy by jeho atmosféra měla být 

přece jenom o něco slavnostnější. Taková nastává i tento rok, kdy si Písek připomíná kulatých 770 let 

od první písemné zmínky. Díky tomu je letos město plné zábavy, kultury a aktivit.  Ke kulatému výročí 

by Písku slušel i dar, který přetrvá o něco déle, bude sloužit občanům i návštěvníkům a navíc oživí 

zákoutí, kterým přeci jen něco chybí.   

A tak vznikl nápad uspořádat opět po letech v Písku symposium, tentokrát dřevěné. Tato aktivita je v 

Písku zcela logická. Písek je velmi umělecké a inspirativní město. Město je navíc jedním z největších 

vlastníků lesních pozemků v ČR. Tak vznikla spolupráce mezi městem, Lesy města Písek a Sladovnou, 

která představí užitné umění zasazené do nádherných kulis města, vytvořené z dřeva pocházejícího z 

městských lesů.   

Občané i návštěvníci Písku si tak mohou prožít nové nevšední zážitky na Velkém náměstí, nebo na 

Výstavišti.   

 

Umělecká díla navazují dialog s  městským prostředím.   

  

http://www.sladovna.cz/


Každé město má mnoho vrstev kladených na sebe. Ty vytvářejí jedinečný zápis dějin místa do jeho 

púdorysné stopy a každý z nás tyto půdorysy nevědomky vnímá a ovlivňují ho. Jakou novou vrstvu 

vloží do města skupina většinou mladých architektů, která za obdobný projekt v nedalekých 

Vodňanech získala v tomto roce prestižní ocenění v Grand prix architektů 2013, můžete sledovat v 

průběhu tohoto léta na:  

  

  

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  

 

   

 

 

http://www.sladovna.cz/akce


Prachatice 

 

Městské zámecké slavnosti ve Vimperku 

Nenechte si ujít Městské zámecké slavnosti ve Vimperku - 

Vyvrcholení oslav 750 let Vimperka. 

 

 

 

http://www.atlasceska.cz/jihocesky-kraj/zamek-vimperk/


 

 

 

 

 

 



Strakonice 

 

 

 

 

 



PÁTEK 23.8.  

 

MODERUJE:JIŘÍ WEINARTNER A HONZA ČÍŽEK 

M3Y.AVI 15:00 

CHAI 16:05 

BOHADLOBAND 17:25 

ZELENÁČI 18:30 

BLUEGROUND 19:50 

TOMÁŠ LINKA 21:10 

THE MOONSHINE HOWLERES 22:30 

BLUE RAY 23:45 

 

SOBOTA 24.8. ODPOLEDNE 

 

MODERUJE:JIŘÍ WEINARTNER A HONZA ČÍŽEK 

KATEŘINA MARIE TICHÁ A JELEN 9:15 

PAVEL PETRAN A KAPELA 10:00 

ST.JOHNNY & JUWANA JENKINS 11:00 

MANDRAGE 12:05 

IVAN HLAS 13:25 

SPIRITUAL KVINTET 14:30 

IVAN MLÁDEK & BANJO BAND 15:50 

ŽLUTÝ PES 17:10 

JAROSLAV UHLÍŘ A KAPELA 18:30 

 

SOBOTA 24.8. VEČER 

 

MODERUJE: ALEŠ HÁMA 

FRANTIŠEK NEDVĚD 

MARTIN PÍSAŘÍK 

ONDŘEJ RUML 

BOHOUŠ JOSEF 

FRANTIŠEK SEGRÁDO 

TOMÁŠ TRAPL 

ONDŘEJ HEJMA 

MÍŠA LEICHT 

LEONA ČERNÁ 

MÍŠA TUČNÁ 

JUWANA JENKINS 

PAVEL PETRAN 

KATEŘINA MARIE TICHÁ 

A MNOHO DALŠÍCH... 

http://smt.kyno.cz/ 

 

 

 

http://smt.kyno.cz/


Tábor 

 

 

Letošní sezóna se nám přehoupla do své druhé poloviny a čeká nás jediný stoprocentně asfaltový 

závod. http://www.rc-tabor.com 

 

Slapecký triatlon o putovní kovářku 

 

 

 

http://www.rc-tabor.com/


 

1. ročník Slapeckého triatlonu o putovní Kovářku. 

24.8.13; začátky v 13:00 

 Závodní tratě: 

(mapka zde) 

 plavání: 100 m (žáci a žákyně), 300 m (všichni ostatní) - ve Slupském rybníku 

 kolo: 21 km (40% nezpevněné polní a lesní cesty, zbytek asfaltové cesty a malé 

silničky), převýšení 415 m, stejná trasa pro všechny kategorie 

 běh: 6,5 km (muži a junioři), 2,5 km (ženy, juniorky, žáci a žákyně), po polních a 

lesních cestách a cestičkách 

 pro děti do 10 let: překážkový běh na hřišti SDH v Moravči kolem 200 m 

Odměny: 

 pro vítěze triatlonu - hlavního závodu: putovní Kovářka - již je připravena  

 pro vítěze překážkového běhu dětí do 10 let: dorty z vožické cukrárny "U Vaňků" 

 pro všechny vítěze: kovové medaile z kovářské dílny pana Dobeše, diplomy a 

drobné ceny 

 pro všechny: vítězství nad svojí pohodlností, samolepka s logem závodu a 

občerstvení 

WWW: www.ospolanka.cz 

 

 
 

http://www.ospolanka.cz/media/uploads/triatlon/st-2013-trasy.pdf
http://www.ospolanka.cz/


23.08.2013 - 25.08. 2013 Husitský rodinný víkend 

 

Bratři a sestry!  

Kdož jste ještě letos nepozdravil husity v Táboře, vezměte práčata, psy, koně, kočky, drůbež a další 

příbuzenstvo, naložte do vozu a přijeďte pozdravit zbytek své husitské rodiny! 

Čekáme vás každý letní víkend, zábava je připravena, jídla i pití dosti. Vstupného vybírati budeme 

pouze na výstavy. 

Cestou k nám se nebojte, že vás budou bolet nohy. Z náměstí našeho šéfa je to coby kamenem 

dohodil. Stačí najít šipky, nebo se ptát po Housově mlýně v Tismenickém údolí pod Jordánem. Svoje 

žebřiňáky či šlapopedy zaparkujete pohodlně skoro až u dveří krčmy.  

PROGRAM: 

V sobotu kolem poledne vám na Žižkově náměstí ukáže bratr husita cestu k nám a poví vám o dalších 

zajímavostech v okolí. 

V 18:00 u sochy Jana Žižky vypráví bratr Vítek hrůzostrašné příběhy táborských zločinců. Projdete s 

ním trasu děsivých historek na Housově mlýně i táborských legend. 

HUSITSKÁ KRČMA 

otevřena ve všední den od 10:00 - 18:00 

 metání sekerou 

 stolní hry 

 husitské kuželky 

 ražba mincí  

 

HUSITSKÉ ODPOLEDNÍ HRY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 

v SOBOTU 14:00 - 18:00 

http://www.housuvmlyn.cz/kde-nas-najdete.html


Stylový program pro rodiny s dětmi na Housově mlýně, který vás bude provázet bratr husita. Ponese 

se v duchu grilování v husitském ležení. Vyzkoušíte si metání sekerou, hod do chřtánu, průlez 

husitským vozem. To všechno patří do soutěže nazvané „Patero dovedností malého husity aneb 

šikovná práčata“.Ten, kdo projde všechna určená stanoviště, bude moci vyzkoušet zbroj a bude 

slavnostně pasován na „husitské práče“.  

 

VEČERY S MEDOVINOU A KRVELAČNÝMI HUSITY 

v PÁTEK a SOBOTU 19:00 - 21:00 

Těšit se můžete na metání prakem a sekerou, mučírnu, středověké občerstvení, noční prohlídku 

mlýna a další. 

 

 


