
VÍKENDOVÉ TIPY
INFORMAČNÍ SERVIS JIHOČESKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ

ICM Č. Budějovice, ICM Č. Krumlov, ICM Tábor, ICM Prachatice, ICM J. Hradec

Víkendové tipy 27.týden 3.7.-5.7.2015

Českobudějovicko
3.7.2015 21:00 DANCE MADNESS PARTY – DJ MAREK ANDĚL

Marek Anděl zahraje tento pátek v Broukárně tu nejlepší taneční muziku.

3.7.2015 21:00 D.H.O.G.H. N.I.G.H.T. - TONDA PADRTA, LOWSTANDART, VEIT B
Velbloud Music Bar. Po měsíci, se opět uskuteční DHOGH, a protože měla 
velký úspěch, bude zopakována. 

3.7.2015 21:30JOSEF LAUFER A ROZHLASOVÝ SWINGOVÝ ORCHESTR ČRO Č. 
BUDĚJOVICE 
Další koncert v rámci akce Múzy na vodě, který je na Sokolském ostrově a 
to přímo na slepém rameni Malše.

3.7.2015 22:00 FRANKIE ETIX (NL) - ALL NIGHT 
Komiks klub uvede biografii, která se zabývá životem Dje Franikieho Etixe. 
Poté bude následovat dance party.

4.7.2015 6.7.2015 MČR PIIRÁT
Na rybníku Bezdrev se uskuteční Mistrovství České Republiky v Jachtingu.

4.7.2015 7:00 BURZA OKRASNÉHO PTACTVA
Výstaviště v Českých Budějovicích, Pavilon D5 nabídne setkání chovatelů 
spojené s trhem okrasného ptactva. Vstupné 30 Kč.

4.7.2015 9:00 TURNAJ – TITANIC GOLF CUP II. ROČNÍK
Golfový klub Hluboká nad Vltavou pořádá již druhý ročník golfového turnaje, 
který bude zakončen plavbou a afterparty na parníku.

4.7.2015 15:00 ZAŠITÍ PÍSNIČKÁŘI
Restaurace Marcelis. Setkání a festiválek nejen místních nejen písničkářů. 
Večerem provede Stáni Koucká Nodlová.

4.7.2015 18:00 S ČD ZA DIVADLEM
Z Českých Budějovic do Netolic vás zaveze vlak ČD na vystoupení diva-
delních ochotníků Tyl Netolice připravil divadelní frašku "Pro nic za nic" od 

http://www.icmcb.cz/
http://www.inbudejovice.cz/900_349727_s-cd-za-divadlem/
http://www.inbudejovice.cz/900_359167_zasiti-pisnickari/
http://www.golfhluboka.cz/cs/kalendar/2015/07/04/32/
http://www.inbudejovice.cz/900_348923_burza-okrasneho-ptactva
http://www.sailing.cz/kalendar.php?detail=11844
http://www.inbudejovice.cz/900_362679_frankie-etix-nl-all-night/
http://www.inbudejovice.cz/900_353922_muzy-na-vode-josef-laufer-a-rozhlasovy-swingovy-orchestr-cro-c-budejovice/
http://www.inbudejovice.cz/900_359616_d-h-o-g-h-n-i-g-h-t-tonda-padrta-lowstandart-veit-b/
http://www.inbudejovice.cz/900_333658_dance-madness-party-dj-marek-andel/
http://www.icmjh.cz/
http://www.oskrebul.cz/icm/
http://www.icmtabor.cz/
http://www.icmck.cpdm.cz/


Johanna Nepomuka Nestroye. Těšit se můžete na frašku se zpěvem a tan-
cem ve třech dějstvích, která pojednává o dvou mileneckých párech, které 
se přes všechny překážky, záměny a podmínky ze strany jejich rodičů a 
opatrovníků nakonec šťastně spojí 
Cena jízdného je 180,- Kč. 

4.7.2015 21:00 ALL GENERATION PARTY – DJ MAREK GRANDE
Broukárna ožije taneční muzikou pro všechny věkové kategorie.

4.7.2015 21:00 MÚZY NA VODĚ – LOĎKY
Zažijte Múzy na Vodě rovnou z vody. K dispozici jsou dvě loďky o šesti 
místech

4.7.2015 21:30 MÚZY NA VODĚ – BÁRA HRZÁNOVÁ A CONDURANGO
Sokolský ostrov – slepé rameno Malše. Šanson s latinskými, "budějovickými 
a proseckými" rytmy. 

5.7.2015 21:30 MÚZY NA VODĚ MEDICIMBAL (BAND)
Na slepém rameni Malše vystoupí Roman Veverka a Modrý cimbál. 

Každý víkend MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ – OBORA NOVÝ DVŮR, o.s.
(Hluboká u Borovan)
Vás srdečně zve na prohlídku obory, kde se chovají jeleni, daňci, mufloni, 
srnčí, divočáci, ale také se zde můžete setkat s různými druhy ptactva. Pro-
jížďku na koni či prohlídku obory pěšky nebo z vozidla Mysliveckého sdru-
žení je možné předem dohodnout na tel.603900044.V oboře je i možnost 
občerstvení.

Jindřichohradecko
3.7.2015 6.7.2015 SLAVNOSTI TROJMEZÍ 2015

19. ročník divadelního, hudebního a kreativního festivalu ve Slavonicích.

1.7.2015 6.7.2015 BUBENICKÁ DÍLNA MILOŠE VACÍKA
proběhne ve Spolkovém domě ve Slavonicích.

3.7.2015 18:00 Koncert vokálního souboru X-TET
Rajský dvůr v minoritském klášteře ve Štítného ulici. Vstupné 80 Kč/os.

3.7.2015 5.7.2015 21:00 LIMONÁDOVÝ JOE
Přírodní divadlo, pořádá DS Žirovnice.

3.7.2015 4.7.2015 21:30 LAKOMEC
Zve Vás Jindřichohradecká činohra.

Celé prázdniny STÁTNÍ HRAD LANDŠTEJN
O letních prázdninách nabízíme vždy v 11 a v 15 hodin výklad o historii a 
stavbě hradu se zaměřením na dobu románskou. Výklad se koná na nádvo-
ří.

4.7.2015 13:00 82. PERLEŤOVÝ POHÁR
Stadión Budín Žirovnice.

4.7.2015 15:00 ČESKOSLOVENSKÉ ŽENY JAKO OBĚTI POLITICKÉHO TERORU
Občanský spolek Kulturbrücke Fratres Vás srdečně zve do Fratresu (1 km 
od Slavonic) na kulturní akci.

4.7.2015 19:00 1. KONCERT VIVAT VARHANY
Mezinárodní varhanní festival konaný pod záštitou hejtmana Jihočeského 
kraje ve Slavonicích.

http://www.i.slavonice-mesto.cz/1-koncert-vivat-varhany/a-1390
http://hradeczije.cz/wp-content/uploads/2015/03/perletak2015.jpg
http://www.oboranovydvur.cz/uvod-historie-objektu-a-vznik-ms.html
http://www.inbudejovice.cz/900_353924_muzy-na-vode-medicimbal-band/
http://www.inbudejovice.cz/900_353923_muzy-na-vode-bara-hrzanova-a-condurango/
http://www.inbudejovice.cz/900_361045_muzy-na-vode-lodky/
http://www.inbudejovice.cz/900_336291_all-generation-party-dj-marek-grande/
http://www.i.slavonice-mesto.cz/ceskoslovenske-zeny-jako-obeti-politickeho-teroru/a-1447
http://hradeczije.cz/statni-hrad-landstejn/
http://hradeczije.cz/statni-hrad-landstejn/
http://www.zamek-jindrichuvhradec.eu/kulturni-nabidka/moliere-lakomec-75_79cs.html
http://www.zirovnice.cz/divadlo-quot-limonadovy-joe-quot/a-1326
http://www.mjh.cz/aktuality/koncert-vokalniho-souboru-x-tet
http://www.i.slavonice-mesto.cz/bubenicka-dilna-milose-vacika/a-1435
http://www.i.slavonice-mesto.cz/slavnosti-trojmezi-2015/a-1455


5.7.2015 19:00 19. Mezinárodní klarinetový festival v Žirovnici
Koncert účastníků mistrovských kurzů. Koncertní sál zámku v Žirovnici.

5.7.2015 19:00 SVÁTEČNÍ KONCERT TRUMPET TUNE
Na programu: slavnostní hudba renesance a baroka, kostel sv. Jana Křtitele.

3.7.2015 5.7.2015
10:00 ZÁBAVNÝ DEN PRO DĚTI V HOUBOVÉM PARKU
Cože? Že o víkendu bude pršet? No a co? Nám to přece nevadí! Máme při-
pravené krásné dílničky – pískování, malování, tiskání, zdobení pokladničky 
no a také překvapení! V suchu plníte mnoho úkolů a také Vás čeká poklad a 
netradiční hry! Těšíme se v Houbáčku s Vámi na viděnou! 
A  co když bude hezky? V Botanicu kvetou nové rostlinky a výzkumná expe-
dice je připravena ke startu!

Prachaticko
3.7.2015 6.7.2015 HUSOVY OSLAVY

Husinec.cz.

4.7.2015 10:00 I PLEVELE MAJÍ KRÁSNÉ KVĚTY
Botanická vycházka do okolí Kašperských Hor.

4.7.2015 15:00 RÝŽOVÁNÍ ZLATA
Šumavské řeky v zájmu člověka – historie rýžování zlata s praktickou ukáz-
kou.

5.7.2015 15:30 DOKOLA - JAK SE JÍRA MLYNÁŘEM STAL
Vimperský kašpárek. Veselá loutková pohádka o zamilovaném vodníkovi a 
statečném Jírovi.

Celé léto LÉTO POD BOUBÍNEM 2015
Program letní akce „Léto pod Boubínem 2015“.

Strakonicko
3.7.2015 12:00 FARMÁŘSKÉ TRHY

Přijďte si vybrat z široké nabídky farmářských potravin a rukodělných výrob-
ků. 1. nádvoří strakonického hradu.

5.7.2015 14:00 JAMBOREE
Festival Country a bluegrassové muziky s dlouholetou tradicí.

http://www.strakonice.eu/content/jamboree-hudebni-festival
http://farmarsketrhy.strakonice.eu/
http://www.letopodboubinem.cz/
http://www.vimperk.cz/329/cz/normal/prehled-kulturnich-a-spolecenskych-akci/?search_name=&search_subname=&search_Start_den=3&search_Start_mesic=07&search_Start_rok=2015&search_days=2&search_typ=&artid=329&mode=normal&lang=cz&do_search=1#.VZPW7Rvtmko
http://www.husinec.cz/kalendar-akci/husovy-oslavy/
http://www.npsumava.cz/cz/1189/0/2166/sekce/ryzovani-zlata/
http://www.npsumava.cz/cz/1189/0/2165/sekce/i-plevele-maji-krasne-kvety/
http://www.mjh.cz/calendar-node-field-date/day/2015-07-05
http://www.zirovnice.cz/19-mezinarodni-klarinetovy-festival-v-zirovnici/a-1362
http://hradeczije.cz/houbovy-park-raj-skritku-muzeum-fosilii/


VÍKENDOVÉ TIPY ČESKOKRUMLOVSKO  26. - 28. ČERVNA 2015
ICM ČESKÝ KRUMLOV

Kino Luna, Český Krumlov, www.luna-kino.cz 

3. červenec

17:30 hodin, 140,-

MIMOŇOVÉ

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání roztomilí Mimoni dobrovolně slouží 
Gruovi, padouchovi s velkým P? Odpověď přináší animovaná komedie Mimoni, která z nich konečně a 
především zcela zaslouženě dělá hlavní postavy jejich vlastního příběhu. Odpověď na výše uvedenou 
otázku najdete hned úvodu, který mapuje historický vývoj Mimoňů.

20:00 hodin, 130,-

MÉĎA 2

HROMSKÝ KÁMOŠI SE VRACEJÍ

Scénář: Alec Sulkin, Seth MacFarlane  •  Hrají: Amanda Seyfried, Jessica Barth, Liam Neeson, Mark 
Wahlberg  •  Režie: Seth MacFarlane 

Nejsprostší a nejukecanější plyšový medvěd na světě zdárně překonal pubertu a touží se usadit, oženit a 
pořídit si rodinu. Co na to ochránci tradičních rodinných hodnot?

4. červenec

15:00 hodin, 150,-

MIMOŇOVÉ

20:00 hodin, 110,-

ŽIVOT JE ŽIVOT

http://icmck.cpdm.cz/index.php?page=page&kid=335
http://www.luna-kino.cz/


Před dvaadvaceti lety tragicky skončil sen excentrického milionáře Johna Hammonda, který chtěl na 
odlehlém ostrově z dinosauří DNA vypěstovat Jurský park s živými exponáty. Od té doby se ale mnohé 
změnilo, park jede na plné obrátky, ročně jím projdou milióny nadšených návštěvníků, kteří s očima 
navrch hlavy sledují v akci desítky „vyhynulých“ živočichů. Jenže vedení parku stále hledá nové způsoby,
jak tuto jedinečnou atrakci ještě víc zatraktivnit. A v tu chvíli přijdou komplikace.

17:30 hodin, 130,-

MÉĎA 2

Nejsprostší a nejukecanější plyšový medvěd na světě zdárně překonal pubertu a touží se usadit, oženit a 
pořídit si rodinu. Co na to ochránci tradičních rodinných hodnot?

5. červenec

15:00 hodin. 130,-

MIMOŇOVÉ

17:30 hodin, 110,-

SEDMERO KRKAVCŮ

Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky Boženy Němcové "Sedmero krkavců". Mladá dívka na 
sebe bere těžký úkol. Musí se pokusit zachránit své bratry a zbavit je prokletí, které na ně uvrhla jejich 
matka. Je to příběh o odvaze, vytrvalosti, ale také o síle slova, pravdě a opravdové lásce...

20:00 hodin, 110,-

DIOR A JÁ

Francouzský dokumentární snímek Dior a já otevírá
divákům dveře do mýty opředeného světa módního domu 
Christian Dior. Nový umělecký ředitel Raf Simons zde 
právě připravuje svoji zcela první kolekci haute
couture, se kterou musí přesvědčit celý svět o své vizi a 
vyrovnat se s odkazem slavného zakladatele značky.

4. – 5. červenec



Hrad Dívčí Kámen

V červenci po roce na hradě opět přívítáme společnost Rival, která vám svými divadelními vystoupeními 
historického šermu připomene rudolfinskou renesanci a landsknechty.

Šermířská vystoupení:
4. a 5. července v 11:00, 13:30 a 16:00 hodin.
Prohlídky historického landsknechtského ležení a zbrojnice:
4. a 5. července od 10:00 do 18:00 hodin.
www.divcikamen.cz

3. červenec

Pivovarská zahrada Eggenberg, 20:00 hodin

Koncert skupiny KATAPULT

Vstupné: 250,- Kč/300,- Kč

Legendární kapela Katapult, která je na scéně již od roku 1975,
dorazí se svými vypalovačkami jako Hlupák váhá, Někdy
příště, Až a s mnoha dalšími hity do Pivovarské zahrady
Eggenberg v Českém Krumlově.

Doražte na nesmrtelného Oldu Říhu!! Již 40 let je tady s námi
hard-rocková kapela KATAPULT!

Kino Kaplice, www.mujbijak.cz/kino-33 

3. červenec 

19:00 hodin, 110,-

TEMNÉ KOUTY

Minulost je minulostí… Dokud tě nedostihne.

http://www.mujbijak.cz/kino-33


Sedmiletá Libby Day (Charlize Theron) jako jediná přežila brutální masakr své rodiny. Matka a sestry byly
zavražděny během rituálního satanského obřadu přímo před jejíma očima. Za strašlivý zločin byl na 
základě Libbyina svědectví odsouzen na doživotí její bratr Ben…

4. červenec 

16:00 hodin, 100,-

HURÁ NA FOTBAL

Amadeo už od malička trénuje se svými kamarády fotbal. Myslíte, že běhá po trávníku? Omyl! Jeho 
spoluhráči jsou sedm palců veliké figurky a hřištěm fotbalový stůl. Mimo to pracuje v malém baru v 
zapadlé vesničce a je zamilovaný do Laury, své nejlepší kamarádky. Je však natolik stydlivý, že se jí bojí 
otevřít své srdce. Jak čas plyne, vyroste z něj nejtalentovanější hráč ve stolním fotbálku všech dob. 
Jednoho dne se ale stane něco, co navždy změní jeho dosud poklidný život…

19:00 hodin, 120,-

MÉĎA 2

Nejsprostší a nejukecanější plyšový medvěd na světě zdárně překonal pubertu a touží se usadit, oženit a 
pořídit si rodinu. Co na to ochránci tradičních rodinných hodnot?

5. červenec

16:00 hodin, 100,-

Sedmero krkavců

5. červenec

Černá v Pošumaví, pláž Windy point, http://www.windypoint.cz/letni-program/

Koncert a divadlo – Circus problem a Mime Fatale

4. červenec

http://www.windypoint.cz/letni-program/


ČERNÁ OPEN AIR FESTIVAL 2015

- 15:00 hodin, Festivalpark Jestřábí (areál hotelu Racek), Černá v Pošumaví, ČR 

Pohodový, nejvýše položený ( 735m n.m.) a nejjižněji v ČR umístěný hudební festival, na plážích Černé v 
Pošumaví.
Vstupné: ZDARMA
Parkování: ZDARMA
Stanové městečko: ZDARMA
Mapa s přesným umístěním: http://www.mapy.cz/s/aIpR
Moderátorem festivalu je Marek Anděl
Miro Šmajda & Terrapie
Kyanid
Natural
Lola běží
COVERS FOR LOVERS
Lucie Dobrovodská - official
a další ...

4. červenec 

Restaurace u Kuchařů, Krasetín, 18:00 hodin

Ani By Neřekla - Anna Polívková a Iby Pop (Jakub Xavier Baro) 

Anna Polívková je herečka, která se rozhodla, že si bude hrát na zpěvačku, a tak v doprovodu hudebníka
Jakuba Xaviera Bara stvořila muzikál. Vznikla tak inscenace, kapela a hudebně divadelní představení 
v jednom. Uslyšíte originální písně zvané Popůvky a energický projev Anny, která koncert doprovází 
tancem, pantomimou, herectvím i roztodivnými kostýmy. Společně svůj projekt představují takto: 
„ Anna stále hledá svou pěveckou identitu. Už přestala dělat Zagorku a na koncertě pravděpodobně 
opravdu vystoupí a zazpívá, což by ještě nedávno ani neřekla. Kytarista a zpěvák Iby Pop se nezdráhá a 
občas ji zastíní svým profesionálním zpěvem.“ Přijďte si poslechnout mimku, která se rozhodla zpívat. 
Tento červnový podvečer bude určitě legrace! 

5. červenec 

DEPO Český Krumlov, http://www.depokrumlov.cz/cs 

Dětský den – Umět zachránit

http://www.depokrumlov.cz/cs
http://www.mapy.cz/s/aIpR


Vaření s šéfkuchařem Kubou, ukázka požárních útoků SDH Netřebice včetně zásad první pomoci, ukázka
práce záchranářských služebních psů

Kde: Hostinec DEPO, 15:00 – 18:00 hodin
Latrán 74, Český Krumlov, 38211

PÍSECKO

3. – 5. červenec

III. Hrátky na Otavě, Písek, Parkány, řeka Otava, Zahrada KD

Nestihli jste se loni (ani předloni) svézt na lanové dráze? Budete mít novou příležitost! 

Interaktivní sportovně – kulturní program pro celou rodinu

Lanová dráhy přes řeku Otavu, sportovní aktivity na řece Otavě, sportovní a kulturní aktivity na břehu 
Otavy, doprovodný program – koncerty, divadla, workshopy, historické ukázky a hry a další program po 
celý týden!

Pátek 3. 7.

10,00   Zahájení provozu lanové dráhy  z historických parkánů

Sobota 4.7.

9,00  – 19,00  LANOVÁ DRÁHA  z historických parkánů na městský ostrov – vstup zdarma

13,00 – 15,00  ČLUN – projížďky po řece Otavě , náplavka v Čechově ulici 

13,00 – 18,00 VODNÍ ZORBING na Otavě (zorbingové koule, vodní duše),  přístaviště náplavky

13,00 – 17,00 CYRIL A METODĚJ V PÍSKU „Po stopách strhujícího příběhu“ - připomenutí příchodu těchto
věrozvěstů do naší země. Příchod dobové družiny, historické scénky, ukázky dobových řemesel, 
ochutnávka krajových specialit. Palackého sady

14,00 – 17,00 LASER GAME ( akční, adrenalínová hra)  - tak trochu elektronická hra na babu se 
schovávačkou , kdy děti i dospělí běhají mezi různými druhy překážek a snaží se protivníka zasáhnout a 
tím získat body, Zahrada KD. Hrající děti 40 Kč,  hrající dospělí 60 Kč.

14,00 – 18,00 SEGWAYE, ELEKTROBĚŽKY, CHŮDY.. - nábřeží před KD

14,00 – 18,00 MEGA SKÁKACÍ HRAD A SKLUZAVKA, MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ, LEZECKÁ STĚNA PRO 
NEJMENŠÍ -  prostory před KD



20,00

NA VLASTNÍ UŠI Band – ojedinělý hudební projekt, původní folk-rockové písně  a texty v originálním 
podání autorů.

Josef Klíma ( televizní  reportér z pořadu Na vlastní oči, spisovatel, textař a hudebník. Držitel ceny TýTý 
za rok 2010 a 2012 a absolutní vítěz ankety TýTý 2012.) - piano, zpěv

Andy Seidl (hudebník, zpěvák, herec a skladatel. Původně písecký houslista časem zběhl ke kytaře a 
během profesionální hudební kariéry prošel skupinami Saze, Katapult j.h., Andy Seidl Band, George and 
Beatovens a Country Beat Jiřího Brabce, nyní působí např. v kapelách Irish Dew a Dobrohošť ) - 
elektrická, akustická a slide kytara, zpěv

Pavel Půta (hudebník, zpěvák, herec a skladatel, prošel folkovým duem Půta-Staněk, autorskými divadly 
- Divadlo pod lampou a Studio Parník, napsal řadu textů pro skupiny Odyssea a Katapult a pro mnoho 
dalších interpretů) - akustická kytara, foukací harmonika, zpěv

Zahrada KD, vstupné 70 Kč, děti do 15 let zdarma

Neděle 5. 7.

16,00  

DIVADLO JÁ TO JSEM (Víťa Marčík jn. a Slávek Nečunájev):  PINOCCHIO, Zahrada KD (mokrá varianta 
Loutkový sál KD),  vstupné 30 Kč

Letní kino, Písek

3. červenec

21:30 hodin

ANDÍLEK NA NERVY

Vaše první letní láska!

Čtrnáctiletá fashion bloggerka Viktorie si musí po smrti matky vybrat, zda žít v dětském domově nebo 
na malé vesnici s otcem, kterého nikdy neviděla. Venkovské prostředí na ni zpočátku působí jako zoo 
plné exotů, kteří jsou sice zajímavou náplní pro její blog, ale žít se s nimi nedá. Její otec navíc úspěšně 
vzdoruje všem pokusům o převýchovu a raději se věnuje své praxi zvěrolékaře a poklidnému popíjení s 
kamarády. Do rodinného souboje je postupně zatažena celá vesnice i sociální pracovnice, která hrozí 
násilným rozdělením nově vzniklé rodiny. A to právě ve chvíli, kdy Viktorie kromě vztahu k otci nachází i 
první lásku..

http://ckpisek.cz.hera.abra-solutions.eu/program/divadlo-ja-to-jsem-911


4. červenec

21:30 hodin

MÉĎA 2

Hromský kámoši se vracejí

Pokračování  jedné z nejúspěšnějších  amerických  komedií.

Nejsprostší a nejukecanější plyšový medvěd na světě zdárně překonal pubertu a touží se usadit, oženit a 
pořídit si rodinu. Co na to ochránci tradičních rodinných hodnot?



ICM Tábor

http://www.icmtabor.cz/taborska-vikendovka-27-tyden/
http://www.icmtabor.cz/taborska-vikendovka-27-tyden/

