
VÍKENDOVÉ TIPY
INFORMAČNÍ SERVIS JIHOČESKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ

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

Víkendové tipy 34.týden 21.8.-23.8.2015

Českobudějovicko
21.8.2015 22.8.2015 20:00 S TVOJÍ DCEROU NE!

Divadlo Pikl Hluboká nad Vltavou

21.8.2015 20:00 RADNIČNÍ LÉTO – STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
Radnice České Budějovice, činohra 

21.8.2015 18:00 CENTRAL PARK SLAVIE – STAND UP COMEDY & LEX BARKER
KD Slavie – letní scéna České Budějovice , hudební festival, koncert

21.8.2015 19:10 ŽESTĚ DVĚSTĚ
České Budějovice – nádražní hala, koncert

21.8.2015 20.00 RIPLAY (DE) + UNITED FRONT (CZ)
mcFabrika České Budějovice, koncert

21.8.2015 21.00 JAKUB KOŘÍNEK & KATEŘINA MISÍKOVÁ
Highway 61 Jazz   &   Blues Club České Budějovice

21.8.2015 20.45 EDITH PIAF
Letní kino Háječek České Budějovice, hudební/muzikálový film, životopisný 
film

21.8.2015 19:30 VEČERNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
ZOO Hluboká nad Vltavou

22.8.2015 10.00 SLAMBURK ANEB HR NA NĚ...
Borovany 

22.8.2015 10:00 ŽIVÁ SOBOTA
Sýpka Stropnice, Novohradské hory

22.8.2015 14:00 6. ROČNÍK VLTAVOTÝNSKÝ ČTVRTMARATON
Vinařské náměstí, Týn nad Vltavou

http://www.icmcb.cz/
http://www.tnv.cz/6-rocnik-vltavotynsky-ctvrtmaraton/a-1556/p1=2777
http://www.sypka-stropnice.cz/2015/08/16/ziva-sobota-22-8-2015/
http://www.slamburk.eu/kontakt/
http://www.zoohluboka.cz/
https://www.facebook.com/events/399684490222006/
https://www.facebook.com/events/835227999848535/
https://www.facebook.com/events/835227999848535/
https://www.facebook.com/events/835227999848535/
https://www.facebook.com/mcFABRIKA
http://www.inbudejovice.cz/900_354122_zeste-dveste/
https://www.facebook.com/events/1464528540528148/
http://www.cbsystem.cz/cz/component/ticketseller/title/2995-strasidlo-cantervillske
http://www.divadlopikl.cz/
http://www.icmjh.cz/
http://www.oskrebul.cz/icm/
http://www.icmtabor.cz/
http://www.icmck.cpdm.cz/


22.8.2015 9.00 HRY BEZ HRANIC
Osadní výbor Bavorovice

22.8.2015 10:00 DĚTSKÉ DIVADÉLKO MERCURY – ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Dopravně obchodní centrum Mercury, České Budějovice

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.
Projížďku na koni či prohlídku obory pěšky nebo z vozidla Mysliveckého 
sdružení je možné předem dohodnout na tel.603900044.V oboře je i 
možnost občerstvení.

Jindřichohradecko
21.8.2015 10.00 SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU BAŠTÝŘI

hrad Landštejn, historický šerm

21.8.2015 21:00 ANTICKÁ LECHTIVÁ MINIKOMEDIE
Pod Lipami – Deštná, divadlo

22.8.2015 9:30 XXII. SETKÁNÍ ČS. VÁLEČNÝCH A POVÁLEČNÝCH LETCŮ V 
JINDŘICHOVĚ HRADCI
Letecké muzeum Deštná a Jindřichův Hradec 

22.8.2015 10:00 VYZKOUŠEJTE NOVÉ HOKEJBALOVÉ HŘIŠTĚ
akce pro děti, Hokejbalové hřiště u 6. ZŠ Jindřichův Hradec

22.8.2015 10.00 RYBÍ HODY
Sádky Žirovnice

22.8.2015 14:00 HRY BEZ HRANIC
Zdešov, soutěže

22.8.2015 17.00 KONCERT SKUPINY ALMOST ACOUSTIC
Náměstí Míru Slavonice, koncert

22.8.2015 19.00 LÉTO S LEHKOU MÚZOU
Zámek Kamenice nad Lipou, koncert

22.8.2015 20:00 OSKAR NEDBAL: POLSKÁ KREV
Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec, opereta

22.8.2015 21:00 UDG+DONAHA+ČARDÁŠ KLAUNŮ
Pod Lipami – Deštná, koncert

23.8.2015 17.00 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ MEDOUŠEK JE HRDINA
Náměstí Míru Slavonice, divadlo

Prachaticko
21.8.2015 20:00 WALDEN

Šumavská kapela, vstupné 50 Kč.

21.8.2015 19:00 DON QUIJOTE DE LA ANCHA
Představení se koná v Městském divadle Netolice. Vstupné 100,- Kč.

21.8.2015 10:00 VIMPERSKÉ KRITÉRIUM
Vodník.

http://www.i.slavonice-mesto.cz/divadelni-predstaveni-medousek-je-hrdina/a-1445
http://hradeczije.cz/?p=49298
http://hradeczije.cz/?p=50285
http://www.kamenicenl.cz/leto-s-lehkou-muzou-zamek/a-1610
http://www.i.slavonice-mesto.cz/koncert-skupiny-almost-acoustic/a-1465
https://www.facebook.com/events/888595187878899/
http://www.zirovnice.cz/rybi-hody/a-1334
http://hradeczije.cz/vyzkousejte-nove-hokejbalove-hriste/
http://www.destna.cz/zveme-vas/anticka-lechtiva-minikomedie
http://www.hrad-landstejn.eu/kulturni-nabidka/shs-bastyri-113_141cs.html
http://www.oboranovydvur.cz/uvod-historie-objektu-a-vznik-ms.html
http://www.mercurycentrum.cz/akce.html?strana=3
http://www.hluboka.cz/hry-bez-hranic
http://www.letopodboubinem.cz/index.php/sportovni-akce#s2
http://www.letopodboubinem.cz/index.php/hudba#hudba6
http://www.netolice.cz/don-quijote-de-la-ancha/a-1786


21.8.2015 TVOŘÍME Z FIMO HMOTY
Přijďte si s námi vyrobit originální dárek, ozdobit lžičku, propisku nebo jiný, 
vám milý, vlastní předmět z kovu nebo skla.

22.8.2015 VÁZÁNÍ VORŮ A HISTORIE DŘEVAŘSTVÍ NA ŠUMAVĚ
Vyzkoušejte si stará řemesla při práci se dřevem.

22.8.2015 12:00 PLAVBA PO VCHYNICKO-TETOVSKÉM KANÁLU
Ukázkové plavení dřeva a vorů po plavebním kanále.

23.8.2015 RÝŽOVÁNÍ ZLATA
Radešov tábořiště.

23.8.2015 10:00 JEDOVATÉ ROSTLINY V PŘÍRODĚ
Jsou všechny rostliny k jídlu? Botanická vycházka pro děti i dospělé za 
tajemstvím jedlých i jedovatých šumavských rostlin.

23.8.2015 15:30 ZVONEČEK - PRINC BAJAJA
Loutkové divadelní představení, vstupné 40 Kč.

23.8.2015 DOSTIHY
Tradiční dostihy na závodišti u zámku Kratochvíle. Vstupné pro dospělé 70,- 
Kč a pro děti 30,- Kč.

Strakonicko
21.8.2015 XXI. ROČNÍK BĚHU MĚSTEM STRAKONICE

Tělovýchovná jednota ČZ Strakonice ve spolupráci s 25. Protiletadlovou ra-
ketovou brigádou Strakonice, ČUS Strakonice, ČZ, a.s., Strakonice, pod 
záštitou Města Strakonice a Jihočeského kraje pořádá běh městem Strakoni-
ce.

22.8.2015 STRAKONICE SKATE CONTEST 2015
ST Crew pořádá již 5. ročník vlastního contestu. Contest probíhá za podpory
lokálního shopu Temple Boardstore Strakonice k příležitosti jeho 20. výročí. 
Závodit se bude v kategoriích street a miniramp.

23.8.2015 PŘÍRODOVĚDNÝ VÝLET NA PRÁŠILSKO
Přírodovědný výlet na Prášilsko (vrch Ždánidla, cca 15 km - lze změnit). Po 
cestách vedoucích většinou mimo turistické trasyvedeVladimír Frenzl - Mrak 
Šumavák, profesionální šumavský průvodce (poplatek 100 Kč).

http://www.strakonice.eu/content/xxi-rocnik-behu-mestem-strakonice
http://www.strakonice.eu/content/xxi-rocnik-behu-mestem-strakonice
http://www.strakonice.eu/content/strakonice-skate-contest-2015
http://www.strakonice.eu/content/prirodovedny-vylet-na-prasilsko
http://www.npsumava.cz/cz/1189/0/2310/sekce/vazani-voru-a-historie-drevarstvi-na-sumave/
http://www.npsumava.cz/cz/1189/0/2311/sekce/plavba-po-vchynicko-tetovskem-kanalu/
http://www.npsumava.cz/cz/1189/0/2313/sekce/ryzovani-zlata/
http://www.npsumava.cz/cz/1189/0/2312/sekce/jedovate-rostliny-v-prirode/
http://www.letopodboubinem.cz/index.php/divadlo#kasparek8
http://www.netolice.cz/dostihy/a-1670
http://www.npsumava.cz/cz/1189/0/2309/sekce/tvorime-z-fimo-hmoty/


ČESKOKRUMLOVSKO 21. - 23.8.

OD DO POPIS AKCE

BOLETICE

21.8.

21:00
hodin

MEMENTO 2015

Koncert v kostele sv. Mikuláše, Boletice

ČERNÁ V POŠUMAVÍ

21.8.

21:00
hodin

Letní kino

Mimoni

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. Představte si, že tihleti dobráci 
od kosti vidí odnepaměti smysl své existence v posluhování tomu největšímu 
darebákovi široko daleko. Kdykoliv shodou náhod, ke kterým často přispívali oni 
sami, o svého pána přišli, hned si hledali dalšího. A tak to šlo celá staletí, od 
Tyranosaura Rexe, přes hraběte Drákulu a císaře Napoleona až do okamžiku, kdy 
žádného nového nadřízeného najít nedokázali a upadli do hluboké deprese…

22.8.

21:00
hodin

Letní kino

V hlavě

Víš kdo bydlí u tebe v hlavě?

Režie: Pete Docter

Období dospívání může být velice komplikované, a Riley, která je vytržena ze svého 
starého života na americkém Středozápadu poté, co se její otec musí kvůli novému 
zaměstnání přestěhovat do San Francisca, není žádnou výjimkou. Stejně jako my 
všichni, i Riley je ovládána svými emocemi – Euforií, Strachem, Vztekem, Nechutí a 
Depkou. Emoce žijí v Řídícím centru, centrále uvnitř Rileyiny mysli, odkud jí 
pomáhají vypořádat se s nástrahami všedních dní. 

http://www.cernavposumavi.cz/aktuality/505-program-letniho-kina


23.8.

21:00
hodin

Letní kino

Století Miroslava Zikmunda

Životopisný, dokumentární film

KINO LUNA ČESKÝ KRUMLOV

21.8.

17:30 
hodin, 

20:00

hodin

Fantastická čtyřka

Scénář: Jeremy Slater, Josh Trank, Simon Kinberg  •  Režie: Josh Trank
 •  Hrají: Kate Mara, Jamie Bell, Miles Teller, Michael B. Jordan, Tim Blake Nelson, 
Toby Kebbell, Reg E. Cathey  •  Hudba: Marco Beltrami, Philip Glass
 •  Kamera: Matthew Jensen

Během neúspěšného pokusu o teleportaci získají čtyři mladí vědci specifické 
superschopnosti, které se jim budou hodit v boji proti tyranovi, jenž má v úmyslu 
ovládnout svět.

21.8.

20:00 
hodin

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?

22.8.

15:00 
hodin

V hlavě

Víš kdo bydlí u tebe v hlavě?

Režie: Pete Docter

Období dospívání může být velice komplikované, a Riley, která je vytržena ze svého 
starého života na americkém Středozápadu poté, co se její otec musí kvůli novému 
zaměstnání přestěhovat do San Francisca, není žádnou výjimkou. Stejně jako my 
všichni, i Riley je ovládána svými emocemi – Euforií, Strachem, Vztekem, Nechutí a 
Depkou. Emoce žijí v Řídícím centru, centrále uvnitř Rileyiny mysli, odkud jí 
pomáhají vypořádat se s nástrahami všedních dní. 

http://www.luna-kino.cz/


22.8.

17:30 
hodin

23.8. Pixely

Když si mezigalaktičtí mimozemšťané chybně vyloží videozáznamy klasických 
videoher......

Hrají: Adam Sandler, Brian Cox, Josh Gad, Kevin James, Michelle Monaghan, Peter 
Dinklage  •  Režie:Chris Columbus  •  Scénář: Tim Herlihy, Timothy Dowling

jako vyhlášení války, zaútočí na Zemi s armádou jednotek, která je inspirovaná 
objekty ze zmíněných videoher. Prezident Will Cooper (Kevin James) je nucen vyzvat
na pomoc svého nejlepšího kamaráda z dětství a nepřekonatelného hráče videoher 
Sama Brennera (Adam Sandler), jenž v současné době provádí instalace domácích 
kin, aby se ujal vedení týmu ostřílených pařanů (Peter Dinklage a Josh Gad) s cílem 
vetřelce porazit a zachránit tak naši planetu. Připojuje se k nim také podplukovnice 
Violet Van Pattenová (Michelle Monaghan), specialistka, která hráčům dodává 
jedinečné zbraně, určené k boji s mimozemšťany.

22.8.

20:00 
hodin

Krycí jméno U.N.C.L.E.

Hrdina vyšší třídy

Režie: Guy Ritchie  •  Scénář: David Campbell Wilson, Scott Z. Burns
 •  Kamera: John Mathieson  • Hudba: Daniel Pemberton  •  Hrají: Henry Cavill, 
Alicia Vikander, Hugh Grant, Armie Hammer, Jared Harris, Elizabeth Debicki, Luca 
Calvani, Hugh O'Brien, Jd Roth-round

Hlavními postavami filmu „Krycí jméno U.N.C.L.E.“, zasazeného do první poloviny 
šedesátých let minulého století, do doby vrcholící studené války, jsou agent CIA Solo
(Cavill) a agent KGB Kuryakin (Hammer). Oba agenti jsou nuceni odložit dlouholeté 
nepřátelství a spolupracovat na společném úkolu překazit plány tajemné 
mezinárodní zločinecké organizace, která chce šířením jaderných zbraní a technologií
destabilizovat křehkou rovnováhu sil ve světě. Dvojice agentů má k dispozici jediné 
vodítko – dceru zmizelého německého vědce, která je klíčem k proniknutí do 
zločinecké organizace. Musí závodit s časem, aby vědce našli a zabránili celosvětové 
katastrofě.

23.8.

15:00 
hodin

Mimoňové

Scénář: Brian Lynch  •  Dabbing: David Suchařípa, Ivana Chýlková, Jan 
Vondráček, Jiří Klem, Radka Stupková  •  Režie: Kyle Balda, Pierre Coffin

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. Představte si, že tihleti dobráci 
od kosti vidí odnepaměti smysl své existence v posluhování tomu největšímu 
darebákovi široko daleko. Kdykoliv shodou náhod, ke kterým často přispívali oni 
sami, o svého pána přišli, hned si hledali dalšího. A tak to šlo celá staletí, od 
Tyranosaura Rexe, přes hraběte Drákulu a císaře Napoleona až do okamžiku, kdy 
žádného nového nadřízeného najít nedokázali a upadli do hluboké deprese. Tu 



zvýraznila i skutečnost, že se v onen tragický moment nalézali v zemi věčného sněhu
a ledu. Naštěstí se v jejich středu zjevili tři hrdinové – hrdý Kevin, hladový Stuart a 
lehce vystresovaný Bob. Ti vyrazili do světa, aby všem svým mimoňským 
kamarádům vrátili smysl života. Štěstěna je zavedla až do Ameriky, na floridský 
festival zločinců všeho typu, jehož se měla zúčastnit i absolutní královna světového 
zločinu, Scarlett Odkráglová. „Ta a žádná jiná!“ řekli si Kevin, Stuart a Bob a 
okamžitě zahořeli touhou začít pro Scarlett pracovat. Sympatie rozhodně nebyly 
oboustranné, přesto se zlodcera s trefným příjmením rozhodla vyzkoušet jejich 
schopnosti. Co takhle šlohnout britské korunovační klenoty? A tak se Kevin, Stuart a 
Bob vydávají do staré dobré Anglie, přičemž zdaleka netuší, že v příštích dnech není 
v sázce jen to, co bude Alžběta nosit na hlavě, ale také samotná existence jejich 
živočišného druhu.

23.8.

20:00 
hodin

Domácí péče

Hrají: Alena Mihulová, Bolek Polívka, Sára Venclovská, Tatiana Vilhelmová, Zuzana 
Krónerová  •  Režie:Slávek Horák

Obětavá zdravotní sestra Vlasta (Alena Mihulová) při své práci na jihomoravském 
venkově ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů. Když se však dozví, že sama 
potřebuje pomoc, musí ji začít hledat mimo prostředí, které zná. Díky dceři jednoho 
z pacientů (Tatiana Vilhelmová) a její esoterické mentorce (Zuzana Krónerová) 
začíná objevovat svět alternativního léčení a díky němu snad i sebe samu... To vše k
velké nelibosti manžela Ladi (Bolek Polívka), který na tyhle "hňupoviny" nevěří. 
Vlasta tak musí bojovat nejen se svojí nemocí, ale i s Laďovým zdravým moravským 
"rozumem". Komedie a drama se proplétají, když si Vlasta poprvé v životě začíná 
uvědomovat, že taky ona potřebuje péči...

KINO KAPLICE

22.8.

16:00 
hodin

Fantastická čtyřka

Během neúspěšného pokusu o teleportaci získají čtyři mladí vědci specifické 
superschopnosti, které se jim budou hodit v boji proti tyranovi, jenž má v úmyslu 
ovládnout svět.

22.8.

19:00 
hodin

Rytmus Sídliskový sen

Prvé reakcie divákov po zhliadnutí filmu na kontrolných projekciách sú vzácne 
rovnaké. Silné emócie, výraz prekvapenia, že videli niečo neočakávané a potom 
vzápätí otázka: “To vám Rytmus dovolí zverejniť?” Film teda určite nie je pomníčkom
Rytmusovej “slávy”, ani retrospektíva jeho tvorby, ani nič načo je divák zvyknutý z 
filmov o zaslúžilých umelcoch. Filmom odkrývame zložité vzťahy rodiny, ktorých je v 
Čechách a na Slovensku stále viac. Rodiny, kde každý jej člen má iné priezvisko, kde
musíte používať prívlastky nevlastný, vlastný či biologický ale najmä rodiny, ktorá 38
rokov zápasí s rasizmom okolia ale paradoxne aj s láskou v jej vnútri. Napriek tomu 
sa z rómskeho čašníka vyrastajúceho v “gádžovskej” rodine stala za 8 rokov 
nakrúcania filmu známa osobnosť, idol mládeže. Vydáva albumy v desaťtisícových 

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


nákladoch, bol porotca Superstar a na internete jeho videá zhliadlo viac ako 200 
miliónov užívateľov. Intímne spovede Rytmusových najbližších vykreslia 
komplikovanú skladačku jeho komplikovanej osobnosti. V Rytmusom živote si mnohí 
z vás nájdu aj ten svoj príbeh. Pochopia, že sídliskový sen nie je o drahých autách, 
retázkach a hodzinách, ale o niečom úplne inom.

23.8.

16:00 
hodin

Ups! Noe zdrhnul

Je konec světa! Blíží se obrovská povodeň, dostatečně velká na vyhubení veškerého 
života na Zemi. Tvorečci Dejv a jeho syn Finík, dva malí Raťafáci, se dostali na 
Noemovu archu na poslední chvíli za pomoci Grumpíků Lísky a její dcery Ley. Když 
však archa odplouvá, Finík a Lea na ní omylem nejsou. Pravé dobrodružství tak pro 
ně teprve začíná. Při hledání cesty zpátky na archu budou muset společně přemoci 
nejen lstivé nepřátele, ale také najít nové kamarády a uvědomit si, na čem v životě 
skutečně záleží. Podaří se navíc zachránit Finíkovi život svého otce a zajistit 
sympatickým Raťafákům místo na arše?

Letní parket HOLKOV

22.8.

18:00 
hodin

Tři sestry Radegast Tour

Při celorepublikovém turné Tři Sestry Radegast Tour 2015 ku oslavě 30ti let na české
hudební scéně se zastaví za svými fanoušky na letním parketu Holkov. Můžete se 
těšit na dvouhodinový koncert Tří sester, během něhož zazní zbrusu nové písničky z 
právě vznikajícího alba doplněn o léty prověřené songy.

Hosté: SPS, Muerti, Mzh 

***AFTERPARTY Dj Luboš Voráček (Rockrádio)***

HORNÍ PLANÁ

21.8.

21:15 
hodin

Letní kino

Hodinový manžel

Čtyři vášniví hráči vodního póla se po prohraném zápase octnou na dně. Ti zoufalci na dně 
bazénu dokonce i bydlí. Aby se zachránili, zkusí provozovat pochybnou živnost "hodinový 
manžel" a opravdu opravují domácnosti rozličným dámám, ale jak se časem ukáže, nejen 
domácnosti. Hrají: David Novotný, Bolek Polívka, David Matásek, Lukáš Latiňák, Jitka 
Čvančarová, Zuzana Norisová, Eva Holubová, Lenka Vlasáková, Simona Babčáková. 
Jednotné vstupné 90,- Kč.

21.8.

16:00 
hodin

Kvintet rozhlasového swingového orchestru - Letní festival zábavy

- areál tržnice 
Písničky 60. a 70. let. 

http://www.horniplana.cz/kalendar-akci-horni-plana.php
http://www.holkov.cz/domains/holkov.cz/index.php/cs/letni-parket/kalendar-akci


Vstupné zdarma

LIPNO NAD VLTAVOU

22.8.

10:00 
hodin

Den s Handicapem

Organizovaný den pro handicapované. Půjčení pomůcek zdarma.

22.8. 23.8. Čertovy proudy - Český pohár ve slalomu a sjezdu na divoké vodě

Lipno nad Vltavou, Čertovy proudy

vodní slalom: 7. a 8. Český pohár
sjezd: Český pohár v klasickém sjezdu a sprintu

HOŘICE NA ŠUMAVĚ

22.8.

21:00 
hodin

Zakončení Hořického kulturního léta - zábava s kapelou PARKÁN

Vstupné na místě 140,- Kč, v předprodeji 100,- Kč 

Na závěr Hořického kulturního léta 2015 je pro všechny příznivce dobrého rocku 
připravena skvělá zábava s kapelou PARKÁN.

 

22.8.

16:00 
hodin

MICHALOVA BRNKAČKA

Vymýšlet „světové“  
vynálezy je pro Michala
„brnkačka“. Stejně tak
složit z not písničku. Hrát
si, zahrát si, můžeš i ty,
když se přijdeš podívat!

vstupné 100,- Kč

 

PÍSECKO 21. - 23.8.

http://www.horicenasumave.cz/horicke-kulturni-leto-2015-1/
http://www.lipno.info/


21.8.

18:00 
hodin

SAZKA ROAD SHOW - EUROJACKPOT LETNÍ KINO

Festival

Kino, Venkovní, Letní kino

VEČER DO KINA, RÁNO PRO MILIARDY!

Zarezervujte si místo a hlasujte, který film budeme promítat. Vstupenkou je vsazený 
tiket EUROJACKPOTU (za 60 Kč).

Warm-up party již od 18:00, hrát bude DJ Rob Smile. Těšit se můžete na soutěže, 
koktejlový bar, občerstvení, fotostěnu nebo třeba Sazka koutek.

Zdroj: http://www.eurojackpot.sazka.cz/letni-kina

Místo: Letní kino Písek

22.8.

18:00 
hodin

Svatojánský hudební festival

Venkovní, Koncert

Lubomír Brabec – kytarový recitál, Karolína Žmolíková – soprán j.h. Sledujte zvláštní 
plakáty. Vstupné: I. kategorie 340 Kč ,  děti do 16 let a návštěvníci od 60 let 140 Kč

II. kategorie 240 Kč, děti do 16 let a návštěvníci od 60 let 100 Kč

Při zakoupení vstupenky na místě je cena o 30 Kč dražší u všech kategorií

Místo: Děkanský kostel

22.8.

21:00 
hodin

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD

Kino Portyč

Fantasy
USA / Nový Zéland , 2014 , Český dabing

Kino, Letní kino

Hobit: Bitva pěti armád“ oscarového režiséra Petera Jacksona je závěrečnou částí 
filmové trilogie natočené podle stále oblíbeného románu spisovatele J. R. R. Tolkiena
Hobit.

„Hobit: Bitva pěti armád“ uzavírá epické dobrodružství Bilbo Pytlíka, Thorina Pavézy 
a skupiny trpaslíků. Když se jim v boji proti draku Šmakovi podařilo dobýt zpět svou 
vlast, nechtěně vypustili do světa smrtící sílu. Rozzuřený Šmak dští svůj spalující 
hněv na bezbranné muže, ženy a děti v Jezerním městě…

23.8.

20:30 

MALÝ DRÁČEK

Letní kino

http://www.eurojackpot.sazka.cz/letni-kina


hodin Animovaný
Německo , 2014 , Český dabing

Kino, Premiéra, Rodinný, Letní kino

Dráček Kokosáček a jeho kamarád Oskar se narodili na Dračím ostrově, ale jsou jiní 
než ostatní. Kokosáček je létající drak, který nelítá a Oskar je drak masožravec, který
se stal vegetariánem. Společně s vynalézavou dikobrazicí Matildou musí zachránit 
ostrov před nebezpečnou sopkou, která se po letech najednou probudila. Bude to 
ale možné jenom tehdy, pokud draci všech velikostí a barev uzavřou mezi sebou mír 
a spojí síly k záchraně jejich nádherného ostrova. Film je vhodný pro celou rodinu, 
svoji délkou  i pro nejmenší děti, aby si i ony užily atmosféru letního kina! 

Vypracovalo Informační centrum pro mládež Český Krumlov.

http://icmck.cpdm.cz/


http://www.icmtabor.cz/taborska-vikendovka-34-tyden/

