
VÍKENDOVÉ TIPY
INFORMAČNÍ SERVIS JIHOČESKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ

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

Víkendové tipy 1.týden 8.1.-10.1.2016

Českobudějovicko
8.1.2016 18.00 DIVADELNÍ HRA X – DRAG ADDICTS

Činohra – Dům U Beránka - galerie

8.1.2016 19:30 POHANI
Činohra – Jihočeské divadlo – Studiová scéna Na Půdě

8.1.2016 19:00 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Koncert – Metropol – Divadelní sál

8.1.2016 20:00 ST. JOHNNY – MANILLA JOE – LÍNÝ KVARTET
Koncert – Highway 61 Jazz & Blues Club

8.1.2016 20:00 NÁHODNÝ VÝBĚR – HODNĚ PODNĚ – HOVNO PANKÁČI
Koncert - mcFabrika

8.1.2016 20:30 KITTCHEN, AID KID, ODEUR DE VIOLETTES + AFTER BY VEIT B
Koncert – Velbloud Music Bar

8.1.2016 21:00 YOUNG BLOOD VOL. X W/ COMPUTERARTIST (EATBRAIN)
Dance party – Komiks Klub

8.1.2016 21:00 DANCE MADNESS PARTY – DJ ENDIS
Dance party - Broukárna

9.1.2016 19:00 V JÁMĚ LVOVÉ
Činohra – Jihočeské divadlo

9.1.2016 19:30 OSAMĚLÉ VEČERY DORY N.
Činohra – Jihočeské divadlo – Studiová scéna Na Půdě

9.1.2016 19:00 PAS DE TROIS
Balet – Metropol – Divadelní sál

http://www.icmcb.cz/
http://www.inbudejovice.cz/9_127_metropol-ceske-budejovice
http://www.inbudejovice.cz/9_120_jihoceske-divadlo-ceske-budejovice
http://www.inbudejovice.cz/9_120_jihoceske-divadlo-ceske-budejovice
http://www.inbudejovice.cz/9_3775_broukarna-ceske-budejovice
http://www.inbudejovice.cz/9_3878_komiks-klub-ceske-budejovice
http://www.inbudejovice.cz/9_1949_velbloud-music-bar-ceske-budejovice
http://www.inbudejovice.cz/9_3666_mcfabrika-ceske-budejovice
http://www.inbudejovice.cz/9_1737_highway-61-jazz-blues-club-ceske-budejovice
http://www.inbudejovice.cz/9_127_metropol-ceske-budejovice
http://www.inbudejovice.cz/9_120_jihoceske-divadlo-ceske-budejovice
http://www.inbudejovice.cz/13_41236_dum-u-beranka-galerie-ceske-budejovice
http://www.icmjh.cz/
http://www.oskrebul.cz/icm/
http://www.icmtabor.cz/
http://www.icmck.cpdm.cz/


9.1.2016 10:00 RADOVANOVY RADOVÁNKY
Dětské divadlo – Malé divadlo České Budějovice

9.1.2016 16:00 NOVOROČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT RADKA ŽALUDA
Koncert – Husův sbor

9.1.2016 20:00 IX. VELKÝ MEDIÁLNÍ PLES
Ples – Metropol – Velký společenský sál

9.1.2016 20:00 BOSS PEOPLE + THE PODZEMNIX
Koncert - mcFabrika

9.1.2016 20:00 KOLOBAND – STRONG COFFEE – PROJEKT DORA
Koncert - Highway 61 Jazz & Blues Club

9.1.2016 20:30 TANEČNÍ VEČER SE SKUPINOU CORSO
Taneční zábava – Restaurace Beseda

9.1.2016 21:00 FORBIDDEN LAND W/ FRANKE
Diskotéka – Komiks Klub

9.1.2016 21:00 RETRO PARTY – DJ BERVIC
Dance party - Broukárna

10.1.2016 17:30 NEFORMÁLNÍ TANEČNÍ KURZY PRO PÁRY
Kurz, výuka tance – Taneční klub Lastdanceteam

10.1.2016 17:30 TANEČNÍ KURZ SPOLEČENSKÝCH TANCŮ
Kurz, výuka tance – Taneční klub Lastdanceteam

Prachaticko
10.1.2016 15:00 LOUTKOVÉ DIVADLO ELF: JEZINKY BEZINKY

Kultura pro děti – Městské divadlo Prachatice

http://www.prachatice.eu/mestske-divadlo-prachatice
http://www.inbudejovice.cz/20_37076_tanecni-klub-lastdanceteam-ceske-budejovice
http://www.inbudejovice.cz/20_37076_tanecni-klub-lastdanceteam-ceske-budejovice
http://www.inbudejovice.cz/9_3775_broukarna-ceske-budejovice
http://www.inbudejovice.cz/9_3878_komiks-klub-ceske-budejovice
http://www.inbudejovice.cz/1_25775_restaurace-beseda-ceske-budejovice
http://www.inbudejovice.cz/9_1737_highway-61-jazz-blues-club-ceske-budejovice
http://www.inbudejovice.cz/9_3666_mcfabrika-ceske-budejovice
http://www.inbudejovice.cz/9_127_metropol-ceske-budejovice
http://www.inbudejovice.cz/13_53214_husuv-sbor-ceske-budejovice
http://www.inbudejovice.cz/9_123_male-divadlo-ceske-budejovice


Víkendové tipy 8. - 10.1. 2016
Českokrumlovsko a Písecko

Český Krumlov
OD DO POPIS AKCE

8.1.
20:00

8.1.
22:00

Koncert Justin Lavash
KDE: Divadelní klub Ántré (Horní 2, Český Krumlov)
Anglický kytarista, zpěvák a skladatel, který již deset let žije v Čechách. 
jeho hudba je směs blues, folku a jazzu. Jako skladatel a zpěvák  
spolupracoval s Lenkou, Dusilovou, Radůzou, Monikou Načevou, 
Michálem Horáčkem a Sunflower Caravan. 

9.1.
19:30

9.1.
22:00

Koncert Václav Neckář
KDE: Městské divadlo Český Krumlov
Ještě vánočně laděný novoroční koncert stálice naší populární hudby za 
doprovodu skupiny BACILY. Nenechte si ujít jedinečný koncert VÁCLAVA 
NECKÁŘE v intimním prostředí divadelního sálu Městského divadla 
v Českém Krumlově. Uslyšíte nejen nejslavnější hity této stálice české 
populární hudby, ale i skladby, které nás příjemně naladí do novoroční 
atmosféry ještě stále doznívajících Vánoc. 

8.1.
17:30

10.1. Padesátka
KDE: Kino Luna Český Krumlov, http://www.luna-kino.cz/ 
Komedii Padesátka přináší režisér Vojta Kotek podle scénáře Petra 
Kolečka. Děj se točí kolem rázovitých lidí ze zasněžených hřebenů, 
jednoho běžkařského závodu a několika padesátek. Tvůrci slibují situační 
i konverzační humor, překvapivé zvraty i pověstný Cimrmanův vichr z hor.
Půjde o navíc poslední komedii letošního roku, a jak slibuje sám Vojta 
Kotek: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. 

8.1.
20:00

10.1. Osm hrozných
KDE: Kino Luna Český Krumlov, http://www.luna-kino.cz/ 
Několik let po občanské válce se zasněženými kopci Wyomingu řítí 
dostavník. Veze se v něm John Ruth (Kurt Russell), lovec lidí, známý také
jako „Kat“, a Daisy Domergueová (Jennifer Jason Leigh). Jeho čeká 
odměna, vypsaná na její hlavu, ji soud a oprátka. Po cestě potkají dva 
muže – majora Marquise Warrena (Samuel L. Jackson), bývalého vojáka, 
ze kterého se také stal obávaný lovec lidí a Chrise Mannixe (Walton 
Goggins), jižanského odpadlíka, který o sobě tvrdí, že je novým šerifem 
ve městě, kam mají všichni namířeno. Když jim silná vichřice zabrání 
pokračovat v cestě, rozhodnou se hledat útočiště v dřevěnici u Minnie, 
která je oblíbenou zastávkou dostavníků. Ve dveřích je však nevítá 
majitelka, ale několik cizinců, kteří se rozhodně netváří přívětivě. Nad 
horským průsmykem zuří sněhová bouře a osm pocestných začíná tušit, 
že se do města asi nedostanou…

9.1.
15:00

10.1. Star Wars: Síla se probouzí
KDE: Kino Luna Český Krumlov, http://www.luna-kino.cz/ 
Kdysi dávno, v předaleké galaxii, se třicet let po událostech v Návratu 
Jediho musí legendární posádka Hana Sola, jeho ženy Princezny Lei a 
Žvejkala vypořádat s novým nebezpečím v podobě Sitha Inquisitora a 
najít dávno ztraceného Lukea Skywalkera. 

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


Velešín
9.1.
19:00

Star Wars: Síla se probouzí
KDE: Kino Velešín, http://program.kinovelesin.cz/ 
Kdysi dávno, v předaleké galaxii, se třicet let po událostech v Návratu 
Jediho musí legendární posádka Hana Sola, jeho ženy Princezny Lei a 
Žvejkala vypořádat s novým nebezpečím v podobě Sitha Inquisitora a 
najít dávno ztraceného Lukea Skywalkera. 

10.1.
16:00

Žabák Ribbit
KDE: Kino Velešín, http://program.kinovelesin.cz/ 
Ribbit je žabák se závažnou krizí identity. Na rozdíl od ostatních žab 
nesnáší poskakování a má silný odpor k vodě. A díky tomu se cítí úplně 
ztracený. A protože musí najít jiný smysl svého života, vydává se spolu se
svým nejlepším přítelem, létající veverkou, se vydává na cestu za svým 
pravým místem na tomto světě. 

Horní Planá
9.1.
17:00

Pírkovo dobrodružství
KDE: Kavárna U Tří koček, Horní Planá, http://www.cafeutrikocek.cz/ 
Animovaná pohádka pro děti

Lipno nad Vltavou
8.1.
13:30

Den se sněžnou technikou
Přijďte si prohlídnout naší technickou výbavu areálu a dozvědět se 
spoustu zajímavostí o tom, jak jednotlivé stroje fungují. 

9.1.
10:00

Den s handicapem
Organizovaný den pro handicapované. Zdarma zapůjčení pomůcek pro 
handicapované. 
http://www.lipno.info

Písecko
9.1.
20:00

Osm hrozných
KDE: Kino Milevsko
Několik let po občanské válce se zasněženými kopci Wyomingu řítí 
dostavník. Veze se v něm John Ruth (Kurt Russell), lovec lidí, známý také
jako „Kat“, a Daisy Domergueová (Jennifer Jason Leigh). Jeho čeká 
odměna, vypsaná na její hlavu, ji soud a oprátka. Po cestě potkají dva 
muže – majora Marquise Warrena (Samuel L. Jackson), bývalého vojáka, 
ze kterého se také stal obávaný lovec lidí a Chrise Mannixe (Walton 
Goggins), jižanského odpadlíka, který o sobě tvrdí, že je novým šerifem 
ve městě, kam mají všichni namířeno. Když jim silná vichřice zabrání 
pokračovat v cestě, rozhodnou se hledat útočiště v dřevěnici u Minnie, 
která je oblíbenou zastávkou dostavníků. Ve dveřích je však nevítá 
majitelka, ale několik cizinců, kteří se rozhodně netváří přívětivě. Nad 
horským průsmykem zuří sněhová bouře a osm pocestných začíná tušit, 
že se do města asi nedostanou…

8.1.
20:00

Bod zlomu
KDE: Kino Milevsko
Volným pádem a bez jištění míří do kin Bod zlomu, akční adrenalinový 
thriller, jehož hrdinové jedou v každém momentu na plné obrátky a na 
doraz. Vysoko, hluboko, rychle, zběsile nebo vzhůru nohama provádí 
neznámá skupina své šílené loupeže a ve stejném stylu musí probíhat i 

http://www.lipno.info/kalendar-akci/nezarazeno/1438-den-s-handicapem.html
http://www.cafeutrikocek.cz/
http://program.kinovelesin.cz/
http://program.kinovelesin.cz/


pátrání po nich. Kdo první narazí na limity svých možností? Kdo první 
najde svůj Bod zlomu? Zločin nebo spravedlnost? 

8.1.
17:30

9.1. Králové hor
KDE: Kino Milevsko
Mládě orla je svým starším bratrem vyhozeno z hnízda, a tím odsouzeno 
k smrti.

Chlapec Lucas (Manuel Camacho) nezná lásku, ani teplo domova. Po 
smrti matky se jeho otec (Tobias Moretti) uzavřel do sebe     a utápí se v 
zármutku.

Osud svádí Lucase a orlí mládě dohromady. Chlapec ptáče zachrání a 
pojmenuje ho Abel. Tajně se o něj stará, krmí ho. Ve společnosti 
mladého dravce nachází lásku a přátelství, které mu doma tolik chybí.

S pomocí starého lovce Danzera (Jean Reno) učí Abela létat a lovit. Jak 
dravec roste a sílí, blíží se den, kterého se Lucas bojí. Den, kdy bude 
muset svého opeřeného přítele vypustit zpět do volné divočiny.

8.1.
18:00 PJÉR LA ŠÉ´Z - Vědomí a nevědomí

KDE: Divadlo Pod Čarou Písek
Hledání a realizaci osobní svobody 
Pjér la Šé'z (občanským jménem Petr Knotek) - provozuje soukromou 
psychoterapeutickou praxi, ve které doprovází své klienty na cestě při 
hledání a realizaci osobní svobody. Sám žije v jurtě, kam za ním dochází i
jeho klienti. Dlouhodobě spolupracuje s Jaroslavem Duškem v divadle 
Vizita a v představeních Čtyři dohody a Pátá dohoda.
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InfoTipy 

4. 1. – 10. 1. 2016 
 

VEŘEJNÉ ČTENÍ DĚTEM 

úterý 5. 1. 2016 od 15:00 hod 
Městská knihovna J. Hradec 

I v roce 2016 zahájíme pravidelné veřejné předčítání 
z dětských knih. Přijďte do dětského oddělení 
(centrální pracoviště) a poslechněte si pohádky, 
dobrodružné příběhy či veselé básničky. 
Čtení budou probíhat každé první úterý v měsíci vždy 
od  15:00 hod. 
 
 
 
 

 
 
 
 

ZIMNÍ KOLOPOUTĚ PO SLOVENSKÝCH A 
UKRAJINSKÝCH KARPATECH 

Čtvrtek 7. 1. 2016 od 18:00 hod 
V klubovně č. KZM Počátky 

Kulturní zařízení města Počátky zve své příznivce na 
pravidelný cyklus přednášek CESTY ZA POZNÁNÍM. 
Tentokrát na téma: Zimní „kolopoutě“ po slovenských a 
ukrajinských Karpatech. 
Přednášející je pan Rostislav GREGOR – cestovatel a 
spisovatel. 
Vstupné 30 Kč 
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JOY 

pátek 8. 1. 2016 od 17:30 a 20:00 hod 
Kino Střelnice 

Film  podle  skutečné  události  popisuje  citově 
podmanivou cestu ženy, která je tvrdě 
odhodlána udržet svou výstřední a dysfunkční 
rodinu pohromadě tváří v tvář zdánlivě 
nepřekonatelným překážkám. 

Titulky. 
Mládeži do 12 let nevhodný 
Vstupné: 110 Kč 

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016 

od 1. 1. 2016 do 14. 1. 2016 
Jindřichův Hradec 

Farní charita Jindřichův Hradec dále jako 
každý rok pořádá Tříkrálovou sbírku ve 
dnech 1. – 14. 1. 2016. Skupinku 
dobrovolníků tvoří zpravidla 3 koledníci 
v dětském věku, ti představují bájné krále 
a vedoucí skupiny, dospělá osoba, která 
má průkaz koledníka. (Je možnost chodit i bez dospělé osoby, pokud je jeden 
z trojice starší 15ti let). Koledníci chodí od domu k domu, nebo koledují přímo na 
ulicích města či vesnice a vybírají do úředně zapečetěné kasičky s logem charity. 
Datum i trasu si každá skupinka koledníků určuje sama. Pokud by se u Vašeho prahu 
koledníci nezastavili, je možnost přispět penězi přímo v sídle Farní charity 
v Pravdově ulici. 
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