
 

Víkendové tipy 47. týden  22.11.- 24.11.2013 

ČESKÉ BUDĚJOVICE A OKOLÍ

Dny evropského dědictví  

 

 

 

 



MALOVANÉ BÁSNIČKY PRO KLUKY A HOLČIČKY 

Místa a data konání 

 Od 4. 10. 2013 do 22. 11. 2013 / Od 14:00 do 17:00 / Galerie Pod kamennou žábou / Každé 

úterý až pátek 

Výstava Anety Kýrové Žabkové 

skupinové prohlídky možné i mimo otevírací dobu, po tel. domluvě: 603140201 

4.10. - 22.11.  VÝTVARNÉ DÍLNY K VÝSTAVĚ MALOVANÉ BÁSNIČKY PRO KLUKY A HOLČIČKY - 

výtvarný atelier TVOR 

na dílnu je zapotřebí se objednat na tel.: 603140201 

 

 

GALERIE NAHOŘE - Metropol 

22. října - 30. listopadu 2013  

MIKROSVĚT III - výstava české vědecké fotografie  
Vernisáž výstavy 22. října v 17 hodin 

"Mikrosvět je světem dokonale fungujícím a fascinujícím svojí krásou. Je to svět, který pomáhá 

vědcům v jejich výzkumech a zároveň je velkou inspirací malířům, sochařům i architektům. Náš 

projekt představuje vědce v roli umělců a dokazuje, že propojit svět vědy a umění je možné a 

inspirující." 

 

 

 

http://kultura.c-budejovice.cz/misto/galerie-pod-kamennou-zabou


 

 



 

 



 

Jízda zručnosti a Zemědělská olympiáda v Českých Budějovicích 

 

21. listopad 

V rámci veletrhu Vzdělání a řemeslo, který se bude konat ve dnech 20. - 22. 11. 2013 v Čes--kých 

Budějovicích, bude Zemědělský svaz ČR pořádat již druhý ročník Jízdy zručnosti traktorem s vlekem a 

letos poprvé také Zemědělskou olympiádu. Soutěž je určena pro žáky středních odborných škol a 

učilišť. Obě soutěže mají pomoci zatraktivnit obor zemědělství a přilákat více studentů ke studiu 

zemědělských škol. Více informací:  http://vcb.cz/kalendar/109-vzdelani-a-remeslo/prihlasky-pro-skoly 

http://vcb.cz/kalendar/109-vzdelani-a-remeslo/prihlasky-pro-skoly


 

 

Divadelní hry / 22. 11. 2013 - 24. 11. 2013 

Pátek 22. 11. 2013 

Začátek Název Místo konání 

19:00 Kauza Kafka - A. Egerházi Jihočeské divadlo 

19:30 Tlustý prase - N. LaBute Malé divadlo 

Sobota 23. 11. 2013 

Začátek Název Místo konání 

10:00 Hrátky s čertem - J.Drda, 
Zdeněk Barták, Petr Markov 

DK Metropol 

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

19:00 Kauza Kafka - A. Egerházi Jihočeské divadlo 

19:30 Slepice - N. Koljada Malé divadlo 

Neděle 24. 11. 2013 

Začátek Název Místo konání 

15:00 Marie Mašková - Sněhová 
královna 

Divadlo U Kapličky 

 

 

Koncerty / 22. 11. 2013 - 24. 11. 2013 

Pátek 22. 11. 2013 

Začátek Název Místo konání 

19:36 Country –swing zahraje 
skupina BÁRKA 

Kabaret u Váňů 

20:00 RUDOARMĚJCI Budvar aréna 
21:00 Koloband + Acoustix, CZ, blues 

rock 
Highway 61 - Jazz & Blues Club 
České Budějovice 

Sobota 23. 11. 2013 

Začátek Název Místo konání 

19:00 Orchestr Václava Hybše s jeho 
sólisty 

DK Metropol 

20:00 Bloody rose/WORMS/Sarah 
/Deep Purple Southern 
Bohemia Revival 

Cafe klub Slavie 

  

http://kultura.c-budejovice.cz/detail/kauza-kafka-a-egerhazi
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/tlusty-prase-n-labute-1
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/hratky-s-certem-jdrda-zdenek-bartak-petr-markov
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/hratky-s-certem-jdrda-zdenek-bartak-petr-markov
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/pohadky-ve-vane-8
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/kauza-kafka-a-egerhazi
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/slepice-n-koljada-1
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/marie-maskova-snehova-kralovna
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/marie-maskova-snehova-kralovna
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/country-swing-zahraje-skupina-barka-1
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/country-swing-zahraje-skupina-barka-1
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/rudoarmejci
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/koloband-acoustix-cz-blues-rock
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/koloband-acoustix-cz-blues-rock
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/orchestr-vaclava-hybse-s-jeho-solisty
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/orchestr-vaclava-hybse-s-jeho-solisty
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/bloody-rosewormssarah-deep-purple-southern-bohemia-revival
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/bloody-rosewormssarah-deep-purple-southern-bohemia-revival
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/bloody-rosewormssarah-deep-purple-southern-bohemia-revival


KINO KOTVA České Budějovice 

23. 11. 37°4 S   

drama (Fra.) Režie: A. Valerio Hrají: R. Repetto, N. Swain, H. Green V současné době na Tristan da 

Cunha. Na tomto malinkém ostrově ztraceném uprostřed Atlantického oceánu žije dvě stě...20:00 

23. 11. Cosi je ve vzduchu    

drama (Fra.) Režie: O. Assayas Hrají: C. Metayer, L. Creton, F. Armand 

http://www.festivalff.cz/ Poutavý a výstižný portrét francouzské mladé scény 70. let, plné politiky, 

umění a sexu.15:30 

23. 11. French Kiss   

komed. (Fra.) Režie: C. Groussard Při náhodném setkání si muž a žena bez zábran povídají v cizím 

jazyce o sexu.20:00 

23. 11. Hlína   

drama (Fra.) Režie: M. Guerraz Hrají: E. Scobová, L. Delbecque Alex stojí modelem staré sochařce. 

Bylo by to zcela normální, kdyby ona dáma nebyla slepá, a kdyby se...20:00 

23. 11. Léčivá moc dopisů   

(Fra.) Režie: A. Zanovello První světová válka. Každý den ošetřuje zdravotní bratr Simon rozbité 

ksichty vojáků milostnými dopisy od žen. Jejich...20:00 

23. 11. Než o všechno přijdeme   

(Fra.) Režie: X. Legrand Hrají: L. Druckerová, A. Benoîtová, M. Chatelain Chlapec předstírá, že jde do 

školy a schová se pod mostem. Uplakaná dospívající dívka leží na lavičce na autobusové...20:00 

23. 11. Operation Libertad   

drama (Fra., Švý., Por.) Režie: N. Wadimoff Hrají: A. Buíl, L. Capelluto, S. Erceg 

http://www.festivalff.cz/ Švýcarské dokudrama s nostalgií revolučních a levicově orientovaných 70. 

let.18:00 

http://www.sms.cz/film/37-4-s
http://www.sms.cz/film/37-4-s
http://www.sms.cz/film/37-4-s/fotogalerie
http://www.sms.cz/osoba/adriano-valerio
http://www.sms.cz/osoba/riaan-repetto
http://www.sms.cz/osoba/natalie-swain
http://www.sms.cz/osoba/harold-green-1
http://www.sms.cz/film/37-4-s
http://www.sms.cz/film/cosi-je-ve-vzduchu
http://www.sms.cz/film/cosi-je-ve-vzduchu
http://www.sms.cz/film/cosi-je-ve-vzduchu/fotogalerie
http://www.sms.cz/film/cosi-je-ve-vzduchu/ukazka
http://www.sms.cz/osoba/olivier-assayas
http://www.sms.cz/osoba/clement-metayer
http://www.sms.cz/osoba/lola-creton
http://www.sms.cz/osoba/felix-armand
http://www.sms.cz/film/french-kiss-2013
http://www.sms.cz/film/french-kiss-2013
http://www.sms.cz/film/french-kiss-2013/fotogalerie
http://www.sms.cz/osoba/celine-groussard
http://www.sms.cz/film/hlina-2012
http://www.sms.cz/film/hlina-2012
http://www.sms.cz/film/hlina-2012/fotogalerie
http://www.sms.cz/osoba/michael-guerraz
http://www.sms.cz/osoba/edith-scobova
http://www.sms.cz/osoba/laurent-delbecque
http://www.sms.cz/film/hlina-2012
http://www.sms.cz/film/leciva-moc-dopisu
http://www.sms.cz/film/leciva-moc-dopisu
http://www.sms.cz/film/leciva-moc-dopisu/fotogalerie
http://www.sms.cz/osoba/augusto-zanovello
http://www.sms.cz/film/leciva-moc-dopisu
http://www.sms.cz/film/nez-o-vsechno-prijdeme
http://www.sms.cz/film/nez-o-vsechno-prijdeme
http://www.sms.cz/film/nez-o-vsechno-prijdeme/fotogalerie
http://www.sms.cz/osoba/xavier-legrand
http://www.sms.cz/osoba/lea-druckerova
http://www.sms.cz/osoba/anne-beno-tova
http://www.sms.cz/osoba/miljan-chatelain
http://www.sms.cz/film/nez-o-vsechno-prijdeme
http://www.sms.cz/film/operation-libertad
http://www.sms.cz/film/operation-libertad
http://www.sms.cz/film/operation-libertad/fotogalerie
http://www.sms.cz/osoba/nicolas-wadimoff
http://www.sms.cz/osoba/antonio-buil
http://www.sms.cz/osoba/laurent-capelluto
http://www.sms.cz/osoba/stipe-erceg


23. 11. Příběh z metra   

komed./romant. (Fra.) Režie: S. Demoustier Hrají: D. Eyriey, A. Mathieu, A. Demoustierová Jérôme se 

zamiloval do mladé ženy a snaží se ji okouzlit. Každý den vše probírá a radí se s kamarádem 

Patrickem, který...20:00 

23. 11. Skin   

drama (Fra.) Režie: C. Prévost Opuštěné chodby pařížského metra, poslední souprava se blíží. Setkání 

mladé ženy a pobudy, kteří ke svému velkému...20:00 

23. 11. Slečna Kiki   

anim./biograf. (Fra.) Režie: A. HarraultKiki z Montparnassu byla neúnavnou múzou velkých 

avantgardních malířů na začátku dvacátého století. V době největší...20:00 

23. 11. Zadržení   

drama (Fra.) Režie: T. Kruithof Hrají: F. Aouni, A. Azoulay, D. Bonnard Vězení ve Francii. Mathilda se 

každý den pere za práva cizinců, kteří tam jsou zavřeni. Objeví se Jurij, Ukrajinec bez...20:00 

24. 11. O myšce a medvědovi    

anim. (Fra.) Režie: S. Aubier Hrají: P. Brunner, D. Maurin, A. Loopová 

http://www.festivalff.cz/ Příběh neobyčejného přátelství mezi medvědem a myškou.15:00 

24. 11. Zámek v Itálii   

drama/komed. (Fra.) Režie: V. Bruni Tedeschiová Hrají: V. Bruni Tedeschiová, L. Garrel, F. Timi 

http://www.festivalff.cz/ 20:00 

24. 11. Život Adéle    

drama/romant. (Fra., Bel., Špa.) Režie: A. Kechiche Hrají: L. Seydoux, A. Exarchopoulosová, S. 

Kechiouche http://www.festivalff.cz/ Do života dvou mladých žen vtrhne láska. Nečekaně a 

vášnivě…16:30 

http://www.sms.cz/film/pribeh-z-metra
http://www.sms.cz/film/pribeh-z-metra
http://www.sms.cz/film/pribeh-z-metra/fotogalerie
http://www.sms.cz/osoba/stephane-demoustier
http://www.sms.cz/osoba/denis-eyriey
http://www.sms.cz/osoba/antoine-mathieu
http://www.sms.cz/osoba/anais-demoustierova
http://www.sms.cz/film/pribeh-z-metra
http://www.sms.cz/film/skin-2013
http://www.sms.cz/film/skin-2013
http://www.sms.cz/film/skin-2013/fotogalerie
http://www.sms.cz/osoba/cedric-prevost
http://www.sms.cz/film/skin-2013
http://www.sms.cz/film/slecna-kiki
http://www.sms.cz/film/slecna-kiki
http://www.sms.cz/film/slecna-kiki/fotogalerie
http://www.sms.cz/osoba/amelie-harrault
http://www.sms.cz/film/slecna-kiki
http://www.sms.cz/film/zadrzeni
http://www.sms.cz/film/zadrzeni
http://www.sms.cz/film/zadrzeni/fotogalerie
http://www.sms.cz/osoba/thomas-kruithof
http://www.sms.cz/osoba/fouad-aouni
http://www.sms.cz/osoba/anne-azoulay
http://www.sms.cz/osoba/damien-bonnard
http://www.sms.cz/film/zadrzeni
http://www.sms.cz/film/o-mysce-a-medvedovi
http://www.sms.cz/film/o-mysce-a-medvedovi
http://www.sms.cz/film/o-mysce-a-medvedovi/fotogalerie
http://www.sms.cz/film/o-mysce-a-medvedovi/ukazka
http://www.sms.cz/osoba/st-xe9-phane-aubier
http://www.sms.cz/osoba/pauline-brunner
http://www.sms.cz/osoba/dominique-maurin
http://www.sms.cz/osoba/anne-marie-loopova
http://www.sms.cz/film/zamek-v-italii
http://www.sms.cz/film/zamek-v-italii
http://www.sms.cz/film/zamek-v-italii/fotogalerie
http://www.sms.cz/osoba/valeria-bruni-tedeschiova
http://www.sms.cz/osoba/valeria-bruni-tedeschiova
http://www.sms.cz/osoba/louis-garrel
http://www.sms.cz/osoba/filippo-timi
http://www.sms.cz/film/zivot-adele
http://www.sms.cz/film/zivot-adele
http://www.sms.cz/film/zivot-adele/fotogalerie
http://www.sms.cz/film/zivot-adele/ukazka
http://www.sms.cz/osoba/abdellatif-kechiche-1
http://www.sms.cz/osoba/lea-seydoux
http://www.sms.cz/osoba/adele-exarchopoulosova
http://www.sms.cz/osoba/salim-kechiouche
http://www.sms.cz/osoba/salim-kechiouche
http://www.festivalff.cz/


 

Hluboká nad Vltavou 

PRVNÍ VEŘEJNÉ BRUSLENÍ 

 

Datum:  22.11. 17:00 - 18:45 

Adresa:  Zimní stadion, Sportovní ul., Hluboká n/ Vlt. 

Telefon:  734 571 440 
E-mail:  info@hchluboka.cz 

Web:  http://www.hchluboka.cz 

Ceny vstupného: 

veřejné bruslení i vstupné na hokej je jednotné 30,-Kč /do šesti let zdarma/ 

  

Nové Hrady 

 

 

mailto:info@hchluboka.cz
http://www.hchluboka.cz/


 

               Borovany 

PEKLOMÁNIE 

 

22. a 23..11.2013 16:30 - 20:00 Podzámčí Borovany 

 

Čeká vás nejen prohlídka samotného pekla s průvodcem, ale i doprovodný program - čertovské 

muzeum, čertovské divadélko a pořádné pekelné občerstvení v nové Pekelné hospodě! 

 

Harmonogram prohlídek: každých 30 minut skupina 30 osob s průvodcem. 

 

Začátek 1. prohlídky v 16:30; začátek poslední prohlídky v 19:00. Délka prohlídky vč. předprogramu 

cca 60 minut. 

 

Vstupenky je nutné si zakoupit předem v infocentru nebo knihovně Borovany. 

 

Rezervace na tel: 387 001 356 - infocentrum. 

 

 

 

FIGURKY Z KYNUTÉHO TĚSTA 

Kurz Nazaretu, cena 150,-. 

23.11.2013 9:00 

 

 

  

 



Třeboň 

 

 

24.11.2013 15.00 Divadlo J.K.Tyla 

 



 

 

 

 

 



Jindřichův Hradec 
 

 

24.11.2013  10.30 KD Střelnice 

 



 

 

 

 

 

Český Krumlov 



KRUMLOVSKÉ PODZIMNÍ RECITÁLY, III. ROČNÍK 
 

Martin Kasík - klavír a Kristina Kasíková - klavír 

                                  

Program:  

Franz Schubert Fantasie 1797 - 1828  

f moll D 940  

Johannes Brahms 1833 - 1897  

Valčíky op. 39 - 1. B dur - 2. E dur - 3. gis moll - 4. e moll - 5. E dur - 6. Cis dur - 7. cis moll - 8. B dur - 9. 

d moll -10. G dur - 11. b moll - 12. E dur - 13. B dur - 14. gis moll - 15. A dur - 16. d moll  

Přestávka  

Gabriel Fauré 1845 - 1924 Svita Dolly op. 56  

1. Berceuse.Allegretto moderato  

2. Messieu Aoul.Allegro vivo  

3. Jardin de Dolly.Andantino  

4. Ketty-Valse.Tempo di Valse  

5. Tendresse.Andante  

6. Pas Espagnol.Allegro  

Maurice Ravel 1875 - 1937 Španělská rapsodie  

1. Prélude à la nuit:Très modéré  

2. Halagueña: Assez vif  

3. Habanera Assez lent et d'un rythme las  

4. Feria: Assez animé 

 

Festival vína Český Krumlov, 11. - 30. 11. 2013 
V pondělí 11. listopadu v 11 hodin a 11 minut si na náměstí Svornosti společně připijeme 

Svatomartinským vínem. Poté se můžete vydat na slavnostní oběd do některé z místních restaurací, 

které pro Vás připravily Svatomartinské víno a menu.  

Po celé období 11. - 30. 11. bude na náměstí Svornosti probíhat prodej a ochutnávka 

svatomartinských vín a malé občerstvení. 



 

 

Kaplice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 

http://www.sladovna.cz/


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.  

  

 

 

 

 

 

 

http://www.sladovna.cz/akce


Prachatice         

 

 

 

 



Vzpomínkový večer  

 

22. listopadu od 19 hod. 

Pošumavská komorní filharmonie ve spolupráci s pěveckým sborem Česká píseň připravila v 

listopadovém čase vzpomínkový večer na všechny bývalé zpěváky, muzikanty, sbormistry, kteří 

spolupracovali s oběma hudebními tělesy. Přijďte i Vy s námi zavzpomínat do auly prachatického 

gymnázia v pátek 22.listopadu na naše kolegy, kteří sice navždy odešli , ale v našich vzpomínkách jsou 

stále. 

Aula prachatického gymnázia Vstupné dobrovolné 

 

 

Strakonice 

Hrad Strakonice 

Výstava - Vánoční nadílka v Zámecké galerii 

13.11.13 - 21.12.13 

Prodejní výstava vánočních dekorací, drobných dárků, keramiky a obrazů. 

Koná se v Zámecké galerii, otevřeno út - so 13.00 - 16.00. 

 

 

http://www.krajempodsumavou.cz/toulani/kulturni-prehled/#ka1641
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