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Mandrage v Českých Budějovicích 

 

13.3.2014 20.00Kulturní a konferenční centrum ArtIGY Pražská 1247/24, České Budějovice 

 

 



Divadelní hry / 14. 3. 2014 - 16. 3. 2014 

Friday 14. 3. 2014 

Začátek Název Místo konání 

19:00 A DO PYŽAM Kulturní centrum Panorama 

Saturday 15. 3. 2014 

Začátek Název Místo konání 

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

17:00 Etiketa pro sígry - J. Lesák Malé divadlo 

19:00 Je úchvatná - P. Quilter Jihočeské divadlo 

19:00 A DO PYŽAM Kulturní centrum Panorama 

19:36 Jiří Suchý - LAURA A OLIVER  Kabaret u Váňů 

Sunday 16. 3. 2014 

Začátek Název Místo konání 

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

15:00 Pohádkový SoUDek SUD - studentské universitní divadlo 

16:00 Pohádkový SoUDek SUD - studentské universitní divadlo 

Koncerty / 14. 3. 2014 - 16. 3. 2014 

Friday 14. 3. 2014 

Začátek Název Místo konání 

21:00 Bandaband, blues rock, Ostrava Highway 61 - Jazz & Blues Club České Budějovice 

21:00 Bratři Orffové  Cafe klub Slavie 

 

 

http://kultura.c-budejovice.cz/detail/a-do-pyzam
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/pohadky-ve-vane-12
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/etiketa-pro-sigry-j-lesak
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/je-uchvatna-p-quilter-1
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/a-do-pyzam
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/jiri-suchy-laura-a-oliver
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/ekoslerova-jak-si-pan-pinajs-kupoval-od-kocoura-sadlo
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/pohadkovy-soudek-1
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/pohadkovy-soudek-1
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/bandaband-blues-rock-ostrava
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/bratri-orffove


Saturday 15. 3. 2014 

Začátek Název Místo konání 

20:00 Mustang Bluesride, blues rock, CB Highway 61 - Jazz & Blues Club České Budějovice 

Sunday 16. 3. 2014 

Začátek Název Místo konání 

21:00 Atd, Another Fake Heroes – pop/punk/rock  VELBLOUD music bar 

 

 

Hluboká nad Vltavou 

Las Vegas Night 

Datum:  14.03. 20:00 - 23:45 

Adresa:  DDC, Nám. Čsl. Arm. 2, Hluboká nad Vltavou 

Telefon:  775 748 078 

E-mail:  info@ddc.cz 

Web:  http://www.ddc-hluboka.cz 

LAS VEGAS NIGHT ★ DJ ŠELY 

Vstup: 59,- 

ODVÁZANÁ PAŘBA VE VEGAS 

Party a hlavně rozjetá noc, jakou NIKDE JINDE nezažiješ. Nech se zatáhnou do mejdanu, 

který se na 100% zvrtne !! Alkoholová ruleta, normální ruleta, svatba na jednu noc, casino, 

projížďka limuzínou, Vegas výzdoba a dekorace ... večírek, který překoná tvé hranice !! 

Svatba na jednu noc. Oddávajícím pro tento večer je jedinečný a věčně živý a mladý Elvis 

Presley. Speciální svatební fotoedice 

Celý večer bude inspirován filmem a ztřeštěností stejnojmenného filmu, Pařba ve Vegas. 

Proto se těš na opravdu šílené soutěže i akce. Zahraj si kostky, nebo ruletu v našem casinu!!!! 

Za každý drink do 50 Kč získáš jeden žeton, za drinky do 100 Kč pak 2 žetony. Vsaď je, 

vyhrej a staň se pracháčem a domu tebe a 5 tvých kámošů odveze limuzína a na cestu Ti 

přibalíme i lahev Bohemky!!!!! Casino frčí od 22:30 do 1:00 

 

http://kultura.c-budejovice.cz/detail/mustang-bluesride-blues-rock-cb-1
http://kultura.c-budejovice.cz/detail/atd-another-fake-heroes-poppunkrock
mailto:info@ddc.cz
http://www.ddc-hluboka.cz/


Zabijačka 

 

Datum:  14.03. 10:00 - 16.03. 16:45 

Adresa:  Statek Výštice, Chlumec 30 

Telefon:  775 963 325 

E-mail:  pudiska@volnycz 

Web:  http://www.statekvystice.cz 

Málokdo má tu možnost zažít pravou vesnickou zabijačku. Některé děti vlastně ani neví, jak 

takové živé prase vypadá. Zabijačka na statku je se vším všudy – uvidíte pravého řezníka, 

který prasátko picne, jak se prase věší na háky, půlí, porcuje, jak se dělají jitrnice a jelita, dáte 

si ovar, tlačenku nebo čerstvé řízečky … Budete moci přiložit ruku k dílu a vše si vyzkoušet. 

Domů si pak odvezete zabijačkovou výslužku. 

Jezdecké halové závody 

Datum:  15.03. 09:00 - 16.03. 18:00 

Adresa:  Koně Vondrov, Vondrov 762, Hluboká nad Vltavou 

Telefon:  602 738 988 

E-mail:  info@konevondrov.cz 

Web:  http://www.konevondrov.cz 

Dvůr Vondrov zahájí závodní sezonu o víkendu 15. - 16. 3. 2014. Start první sobotní i nedělní 

dvojice je plánován na 10:00hod. Zveme všechny příznivce jezdeckého sportu do naší 

jezdecké haly. V propozicích Jarních halových závodů je vypsáno osm soutěží od obtížnosti 

do 80cm pro mladé koně do ST. Budeme se těšit na široké pole startovních dvojic a také na 

hojnou účast diváků. 

Bližší informace k jezdeckým závodům naleznete v aktualitách na webových stránkách 

pořadatele. 

 

 

 

 

mailto:pudiska@volnycz
http://www.statekvystice.cz/
mailto:info@konevondrov.cz
http://www.konevondrov.cz/


Týn nad Vltavou 

 

 

WERTHER - Metropolitní opera v MDK Sokolovna  

15.3.2014 17:45 - 15.3.2014 

Jules Massenet 

Dvě z velkých hvězd operního nebe – Jonas Kaufmann a Sophie Koch – se v 

Met objeví bok po boku v Massenetově povznášející adaptaci Goetheovy 

převratné a tragické romance. Režie a výprava této inscenace pochází z 

dílny Richarda Eyrea a Roba Howella. Taktovky se ujme nadějný mladý 

dirigent Alain Altinoglu.  

ÚČINKUJÍ: Jonas Kaufmann (Werther), Lisette Oropesa (Sophie), Sophie 

Koch (Charlotte), David Bižić (Albert), Jonathan Summers (Bailli), 

francouzsky s anglickými a českými titulkyPokladna 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 

 

 



 

 

Borovany  

 

Výstava – prelatura kláštera 

  

7. – 31. 3. po – pá 9 – 16.00  VÝSTAVA SBÍRKY PANENEK A SLONŮ – 

výstavní síň za infocentrem.  

 

 

 

 



Expediční kamera 

Festival outdoorových filmů v kinosále nádvoří kláštera. 

  

Kdy: 14.3.2014 17:00 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 



Trhové Sviny 

Muzikantský bál 

pátek, 14 březen 2014, 20:00 - 23:59 

 

Místo : Taneční sál KD Trhové Sviny 

Kontakt : Restaurace KD Trhové Sviny  

Hrají Babouci, Podhoranka,a skupina S.A.M.. Vstupné 200Kč, vstupenky jsou slosovatelné! Předprodej 

v restauraci kulturního domu v Trhových Svinech. Po skončení bálu autobus ve směru na České 

Budějovice zdarma! 

 

S harmonikami do Bukové 

sobota, 15 březen 2014, 15:00 - 19:00 

 

Místo : V hospůdce bývalé školy 

Kontakt : Prodejna smíšeného zboží v Bukové  

 

Nové Hrady 

 

 

 

 

 

 



Třeboň 

 

 

 

Zimní noční prohlídka pivovaru Bohemia Regent ve 21.00 

s ochutnávkou piva přímo z ležáckých tanků 

14.3.2014     Pivovar Bohemia Regent 

 



 

Jindřichův Hradec 

DIVADELNÍ PLES 

14.3.2014  

Místo konání:  KD Střelnice - společenský sál 

ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH 

 

14.3.2014 od 19:30  

Účinkují: Jen tak tak, Lakomá Barka. Vstupné dobrovolné. 

Místo konání:  Gymnázium Vítězslava Nováka J. Hradec 

PLES FRUKO SCHULZ 

14.3.2014 od 20:00  

Místo konání:  KC Jitka 

S/W/INGING SAXOPHONES 

15.3.2014 od 16:00  

http://www.jh.cz/galerie/obrazky/image.php?img=253203&x=800&y=548


ZUŠ Vítězslava Nováka pořádá první letošní koncert orchestru S/w/inging saxophones. V úvodu 

koncertu ve své velké premiéře vystoupí také přípravný soubor Little S/w/inging Saxophones,  

Místo konání:  Dům dětí a mládeže 

 

TRAVESTIE HANKY PANKY SHOW 

15.3.2014 od 19:30 Travestie Hanky Panky show zve všechny příznivce nevšední, 

vtipné a kvalitní zábavy na pořádný mejdan. Pobavíme Vás hity z let 80, 90 až po 

současné "pecky", které zní každý den ze všech našich oblíbených rádií. V 

repertoáru máme zpěvačky domácí, ale i světové hitparády. Naše show je pro 

všechny věkové kategorie. Přijďte se s námi pobavit, zazpívat, zatančit a 

zapomenout na starosti všedních dnů. Naší největší odměnou je Váš smích, 

spokojenost a Vaše dobrá nálada. Těší se na Vás Stefany a hosté... Vstupné v 

předprodeji 200,- Kč, na místě 250,-Kč. Předprodej vstupenek v pokladně KD Střelnice od 1. 3. 2014.  

Český Krumlov 

ZRCADLOVÝ LABYRINT 

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

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

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. 

 

 

http://www.jh.cz/galerie/obrazky/image.php?img=498390&x=566&y=800


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. 

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 . 

 

 

 

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


VÝSTAVA "SVĚT 
ČESKOKRUMLOVSKÝCH 
ŽIDŮ" 
Synagoga Český Krumlov 

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

Kde: Za soudem 282Český 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. 

 

OBRAZOVÝ SVĚT POZDNÍHO STŘEDOVĚKU - GOTICKÉ A 
RENESANČNÍ KAMNOVÉ KACHLE 
Regionální muzeum v Českém Krumlově 

18.02. - 30.03.2014 (Út-Ne) 09:00 - 12:00, 12:30 -

 17:00 

Kde: Regionální muzeum v Českém Krumlově 

Horní 152, Český Krumlov, 381 01 

GPS: 48°48'38.34"N, 14°19'3.39"E 

Zahajovací výstava muzejní sezóny 2014, pořádaná v 

rámci projektu Porta Culturae, tematicky navazuje na 

výstavu Obrazový svět pozdního středověku - gotické 

kamnové kachle na Písecku, která proběhla v 

Prácheňském muzeu v Písku na sklonku roku 2013. 

Výstava dává nahlédnout do technologie vytápění a 

vaření v historii a zároveň představuje kachle coby 

unikátní umělecká díla a obrazy doby, svědčící o 

bohatství a vkusu, ale mnohdy také o náboženské a 

politické orientaci svých majitelů. Výstava je premiérově připravena i pro návštěvníky s vadami zraku. 

 

 

 

 

http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr2.xml


VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 
Velikonoce v Českém Krumlově 2014 

07.03. - 21.04.2014 (Po-Ne) 10:00 - 12:00, 

13:00 - 17:00 

Kde: R-Galerie 
Dlouhá ulice, Český Krumlov, 38101 

Až do Velikonoc můžete v R-galerii v Dlouhé 

ulici zhlédnout Velikonoční prodejní výstavu, 

která nabídne tradiční lidovou tvorbu - např. malované kraslice, perníčky či panenky z 

kukuřičného šustí. 

 

PETR ŠTĚPÁN – OBRAZY 

16.03. - 10.05.2014 (Pá-So) 12:30 - 17:30 

Kde: Galerie ARS21Latrán 149, Český 

Krumlov, 38101Výstava malíře Petra Štěpána. 

Vernisáž v sobotu 15. 3. 2014 od 17 h 

 

 



 

pátek  14.3. 2014, 14:00 hod. 

MDŽ TANEČNÍ ZÁBAVA 

K tanci a poslechu hraje skupina „Kameňáci“ 

Kulturní dům Kaplice, Vstupné 50,- Kč 

http://www.mestokaplice.cz/kultura-1/kulturni-program/ 

sobota 15. 3. 2014 

Josefovská zábava Strnínských  dobrovolných hasičů  

Kájov  

http://www.srnin.ois.cz/docs/cz/srnin_aktuality.xml 

Sobota 15. 3. 2014, 21: 00 hod. 

Robert Balzar Trio 

Robert Balzar Trio se představí v nové sestavě s výtečným pianistou Jiřím Levíčkem, který je 

členem tria od konce loňského roku. 

Divadelní klub Antre, vstupné 160,- Kč, na místě 200,- Kč  

http://www.klubantre.cz/page.php?page=program 

sobota 15. 3. 2014 

Živě u Bejka – kapela Ztráta paměti 

http://www.ubejka.cz/objednavka.html 

sobota 15. 3. 2014 

Jihočeská zabijačka a kapela – Harmoniky Pospíšilovi 

Nutná rezervace 

Hotel Swing, Radslav, cca. 3 km od Černé v Pošumaví 

http://www.hotel-swing.cz/ 

 

http://www.srnin.ois.cz/docs/cz/srnin_aktuality.xml
http://www.klubantre.cz/page.php?page=program
http://www.ubejka.cz/objednavka.html


 

 



Písek 

 

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. 

 

1.3. - 21.4. 

 
Jihočeská krajina 

Obrazy ze sbírek Prácheňského muzea v Písku, Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, 

Muzea a galerie ve Vodňanech a soukromých sběratelů. 

Prácheňské muzeum v Písku otevírá své expozice pro návštěvníky v nové sezóně 2014 v sobotu 1. 

března dvěma výstavami obrazů s tématikou jihu Čech. Obrazy s tímto námětem, které mnoho 

regionálních ale i jiných autorů inspirovalo a kteří  se za  půvaby jihočeské krajiny často navraceli, 

budou mít možnost návštěvníci shlédnout v prostorách Galerie a Chodby knihovny PM. 

 

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


 Sladovna Písek 
S JÍDLEM SI neHRAJEM´, Vysoké, Nízké trámy, do 27.4. 2014 

Výstava opět bez bot. 

Vědí vaše děti, odkud je mléko? Kde vypadne vejce? Jak roste mrkev? Posaďte je na náš kombajn a 

nechte je, ať se projedou příběhem jídla. Pole informací a zážitků je zaseté, stačí ho sklidit… 

Výstava S JÍDLEM SI neHRAJEM´ je tu pro všechny zvídavé děti a odvážné rodiče. Na poli to začíná 

a v břiše to končí…Neváhejte a JEZTE. Výstava je interaktivní a čeká na vaši hru. Jsou pro vás 

připraveny workshopy, komentované prohlídky i lektorské programy pro školy. 

Výstavu S JÍDLEM SI neHRAJEM´!“ realizuje Sladovna ve spolupráci s Mezinárodním domem 

umění pro děti – Bibiana v Bratislavě. 

 

                     

NOVÉ VIZE PRO PÍSEK - Práce studentů fakulty architektury ČVUT v Praze - 
zima 2014, do 16.3. 2014 

Jak by mohla vypadat proluka u divadla nebo zástavba nábřeží před kulturním domem – návrhy 

řešení těchto a dalších lokalit je možné vidět ve foyeru Sladovny.  

Třicet studentů architektury nabídne nové a mnohdy netušené pohledy na několik píseckých 

„bolavých“ míst – proluku u divadla, pravý břeh řeky před kulturním domem a v Kollárově ulici, 



rohový pozemek naproti poště, Výstaviště, pozemek pod hradbami, parter Velkého náměstí nebo 

zajímavý urbanistický koncept řešení vztahu řeky a města.  

Projekty vznikaly na pražské fakultě architektury pod vedením architektů Ivana Plicky, Matyáše 

Sedláka a Jana Jehlíka během zimního semestru. Písecká veřejnost bude mít možnost posoudit, 

jak by se například vedle divadla vyjímal současný moderní dům, jak je možné vyřešit parkování 

tamtéž i na nábřeží, jak by mohla v budoucnu vypadat novodobá Rybářská ulice nebo jak by 

slušela Výstavišti bytová zástavba.  

Projekty jsou doplněny autentickými zákresy do fotografií i modely.  

 

 

 

Více informací na: http://www.sladovna.cz/akce 

II.SENIOR PLES NEJEN PRO SENIORY! 

14.03.2014 (Pá) 18:00 - 22:00 

K tanci a poslechu hraje oblíbená kapela KOZLOVKA z Kozlan u moravského Vyškova (znáte z TV 

Šlágr). Předtančení TK Twist Strakonice, taneční ukázky TC Z.I.P Písek.. Zlatý hřeb večera: taneční 

soubor ŘEPICKÉ BABČI. Večerem provází Karel Průcha. Kapela hraje nejen dechovku a lidovou hudbu , 

ale hudbu různých žánrů (Olympic, Jakub Smolík, Michal Tučný, M. David a další), takže je ples 

vhodný pro všechny věkové kategorie .Vstupné: návštěvníci nad 60 let 80 Kč, ostatní 100 Kč 

Vstupné: 80 Kč, ostatní 100 Kč 

Pořadatel: Centrum kultury o.p.s. 

http://www.sladovna.cz/akce


ČERNÝ DESKY JSOU DOBRÝ 

pátek 14. 3. od 21.00 h  

- Hudba 60-tých až 90-tých let k tanci i poslechu. 

SMÍŠKŮV DISCO PLES 

Obecní sál v Ražicích 

15.03.2014 (So) 19:00 

Charitativní večer plný hudby, tance a zábavy. K tanci i poslechu hraje DJ František Mareš. Vystoupí 

Bříšní tanečnice, Taneční soubor Čížová, Folklórní soubor Písečan a další. 

Výtěžek plesu bude využit na vybudování venkovních prostor (hřiště) pro pořádání akcí pro děti s 

postižením realizovaných Občanským sdružením Štětický smíšek ve Štěticích. 

Pořadatel: Občanské sdružení Štětický smíšek 

Vstupné: 50 Kč 

TLUSTÁ BERTA + ŠUTR 

Divadlo Pod čarou 

sobota 15. 3. od 20.30 h  

- Tlustá Berta vznikla na podzim roku 1991. Přesné datum vzniku si nikdo (z jasných důvodů) 

nepamatuje. Proto také všem říkají, že to bylo v roce 1992. Od té doby s velkým úspěchem hraje po 

celé republice a zastaví se i v Podčáře. Koncert doplní rocková formace Šutr, předprodej 150 Kč na 

místě 180 Kč KK 120 Kč. 

BOHUMIL HRABAL 

Výstava k 100. výročí narození českého spisovatele. V rámci „Březen měsíc čtenářů“. Motto: 

Hrabalovský rok v knihovnách! 

1. patro budovy MěK Písek.Více informací na: http://www.knih-pi.cz/ 

 Kino Portyč 
Grandhotel Budapešť (drama, komedie, titulky), 14.3. 2014   

19:30, 20:00 hodin 

Dobrodružství pana Peabodyho a Sherman (animovaný, dobrodružný, České znění), 15.3. 2014 

15:30, 17:30 hodin 

Vampýrská akademie (akční, fantasy, titulky), 15.3. 2014 

20:00 hodin 

300: Vzestup říše (akční, drama, titulky), 16.3. 2014 

20:00 hodin 

http://www.podcarou.cz/
http://www.icpisek.cz/php/akce/www.knih-pi.cz
http://www.knih-pi.cz/
http://www.sms.cz/film/dobrodruzstvi-pana-peabodyho-a-shermana


Grandhotel Budapešť (drama, komedie, titulky), 16.3. 2014   

17:30 hodin 

Pásmo pohádek, 16.3. 2014 

15:30 hodin 

Více informací na: http://programy.sms.cz/kina/pisek/portyc 

 

 Prácheňské muzeum  

NARBORA OUDESOVÁ - UTEČ DŘÍV, NEŽ TĚ ZABIJÍ! - výstava 

CAFE SPAGO, Čechova ulice 18 (Titanic) 

Otevírací doba: Po – Čt 9:00 – 22:00, Pá 9:00 – 24:00, So 11:00 – 24:00, Ne 12:00 – 22:00  

Více informací na: tel.: 602 777 393, e-mail: andrej.rady@volny.cz 

Akvarely a obrazy Josefa Zikmunda - součást výstavy Jihočeská krajina. 

2.3.  - 29.3.2014, Út - Ne 9:00 - 17:00                                                                                             Chodba 

knihovny PM 

„KERAMIKA 1890 - 1950. POKLADY Z DEPOZITÁŘE SUPŠ BECHYNĚ“ 

Střední umělecko průmyslová škola v Bechyni slaví 130. výročí svého založení a k té příležitosti 

vystavuje ukázku z prací svých učitelů a žáků. Těžištěm výstavy je secese a art deco.  

Malé výstavní síně PM 

  NATURICA  

SEMINÁŘ LÁSKY S MARIÍ KORÁLOVOU 

Naučíme se vnímat sami sebe a druhé.  

Budeme hledat příčiny našich potíží a problémů v pozemském i duchovním životě. 

Rozpustíme minulé křivdy a zapečetíme svou budoucnost. 

Vytvoříme si mapu našich životů. 

Po skončení semináře možnost individuálních konzultací. 

Vstupné: 650,- 

16.3.2014, Ne 9:00 - 13:00 

Více na: Pokud se chcete semináře zúčastnit, přihlaste se, na tel. čísle 739640622 nebo na 

www.naturica.cz 

 

 

 

mailto:andrej.rady@volny.cz
http://www.icpisek.cz/php/akce/www.naturica.cz


Prachatice 

STO ZVÍŘAT - NEKROSONGY TOUR 
Datum akce: 14.03.2014 - 21:00 

Místo konání: Národní dům - společenský sál 

 

 

 

http://www.prachatice.eu/narodni-dum-spolecensky-sal


Strakonice 

Veřejný kurz keramiky, malby na porcelán a textil  

13.03.2014 - 17:00  Rezervace 605 226 295 

Restaurace Baobab 

 

Slavné souboje literární i historické 

 13.03.2014 - 17:00  Šmidingerova knihovna 

Slavné souboje literární i historické (Tycho Brahe, Mikuláš Dačický, Karel Škréta, Casanova, 

Puškin, Lermontov) si přijďte připomenout na besedě s historikem, spisovatelem a ředitelem 

Milevského muzea panem Vladimírem Šindelářem. Akce v rámci Akademie volného času. 

Společenský sál ŠK.  

 

Šamanismus tady a teď aneb před oponou za oponou 

13.03.2014 - 18:00  Restaurace Baobab 

Veřejná přednáška o šamanismu v Čechách, tentokrát na téma Léčivé příběhy a písně. 

Besedou vás bude provázet Ivana Schneiderová. 

 

Taneční večer pod Rumpálem 

 14.03.2014 - 20:00  hrad Strakonice 

K tanci i poslechu hrají Kosatky. Doporučujeme rezervaci míst předem! 

telefon: +420 737 351 098  Email: info@hradnisklipek.cz 

 

Reprezentační ples Gymnázia Strakonice  

14.03.2014 - 20:00 Dům kultury Strakonice 

 

http://www.strakonice.eu/content/verejny-kurz-keramiky-malby-na-porcelan-textil-0
http://www.strakonice.eu/category/misto-konani/restaurace-baobab
http://www.strakonice.eu/content/slavne-souboje-literarni-i-historicke
http://www.strakonice.eu/category/poradatel/smidingerova-knihovna
http://www.strakonice.eu/content/samanismus-tady-ted-aneb-pred-oponou-za-oponou
http://www.strakonice.eu/category/misto-konani/restaurace-baobab
http://www.strakonice.eu/content/tanecni-vecer-pod-rumpalem-6
http://www.strakonice.eu/category/misto-konani/hrad-strakonice
mailto:info@hradnisklipek.cz
http://www.strakonice.eu/content/reprezentacni-ples-gymnazia-strakonice
http://www.strakonice.eu/category/misto-konani/dum-kultury-strakonice


Šamanismus: Učení vlka aneb jak voní stopa 

15.03.2014 - 10:00 Restaurace Baobab 

- šamanský vzdělávací program 

- šamanské cestování 

- silové zvíře a jiní spojenci 

 -učení vlka 

- práce v krajině 

Vyučuje: Ivana Schneiderová (REZERVACE NUTNÁ na tel. 605 226 295). 

Přírodovědná procházka na Radomyšlsko (10 km) 

 15.03.2014 - 10:55 Šmidingerova knihovna 

Sobota 15. 3. Sraz v 10.55 před nádražím ČD. V 11.09 jede vlak do stanice Radomyšl zastávka. Odtud 

se 

půjde do Strakonic pěšky po zpevněných cestách. Tentokrát nás doprovodí člen Českomoravské 

myslivecké 

jednoty p. Jan Vít, od kterého se dozvíme podrobnosti o možnostech ochrany dravců v krajině. 

Koncert Koblížc! 

 15.03.2014 - 20:00 Městské kulturní středisko 

Koncert šumperské pop-punkové skupiny, objev roku 2012. Předkapela: Sirkyskon (pop-rock 

Sušice). 

LS RADOST - Pták Ohnivák a liška Ryška 

 16.03.2014 - 14:30 Kulturní zařízení U mravenčí skály 

Premiéra hry 

Autor: Josef Křešnička 

 představení začínají vždy ve 14.30 a 16.30 hod. 

Vstupné: 15 Kč 

Taneční odpoledne s písničkou 

16.03.2014 - 15:00 Městské kulturní středisko 

K poslechu a tanci hraje Malá muzika Nauše Pepíka.  

 

http://www.strakonice.eu/content/samanismus-uceni-vlka-aneb-jak-voni-stopa
http://www.strakonice.eu/category/misto-konani/restaurace-baobab
http://www.strakonice.eu/content/prirodovedna-prochazka-na-radomyslsko-10-km
http://www.strakonice.eu/category/poradatel/smidingerova-knihovna
http://www.strakonice.eu/content/koncert-koblizc
http://www.strakonice.eu/category/poradatel/mestske-kulturni-stredisko
http://www.strakonice.eu/content/ls-radost-ptak-ohnivak-liska-ryska
http://www.strakonice.eu/category/misto-konani/kulturni-zarizeni-u-mravenci-skaly
http://www.strakonice.eu/content/tanecni-odpoledne-s-pisnickou-19
http://www.strakonice.eu/category/poradatel/mestske-kulturni-stredisko


Tábor 

Známá neznámá“ jihočeská architektura 20. století 7.2.2014 - 30.3.2014 

 

 

 

 



 

 

 



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. 

 



 

 

 

ROK OSKARA NEDBALA V TÁBOŘE 



 

V březnu 2014 uplyne 140 let od narození slavného táborského rodáka Oskara Nedbala. V rámci oslav 

tohoto výročí bude v Táboře probíhat celoroční festival pořádaný ve spolupráci Města Tábor – 

odboru kultury a cestovního ruchu, Divadla Oskara Nedbala, Mezinárodní společnosti Oskara 

Nedbala, ZUŠ Oskara Nedbala a Husitského muzea. Sled koncertů, přednášek, tematických vycházek 

a dalších akcí včetně otevření letní Síně Oskara Nedbala v divadle nabízí pestrou škálu pořadů, z nichž 

je opravdu možno vybírat. Posuďte sami. Unikátní projekt v rámci celé České republiky probíhá pod 

záštitou starosty města Ing. Jiřího Fišera a místostarostky města Ing. Lenky Horejskové. 

 

PRÁCE NEBO ŽIVOT! 

 

14.3.2014 20:00 

Vernisáž výstavy studentů prvního a třetího ročníku Střední uměleckoprůmyslové školy Bechyně na 

témata Jednoho světa. Doprovodný program 10. ročníku festivalu dokumentárních filmů o lidských 

právech Jeden svět 2014. 



 

 
 


