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Slavnosti na jihu: folklor
i vážná hudba v kostele
V Českých Budějovicích dnes bude folklorní festival
Jihočeská lidová slavnost, zítra v Příbrazi
k 90. výročí založení Církve československé husitské
připravili Letní křesťanskou slavnost.
JIŽNÍ ČECHY Tradiční jarmark dnes
od 10 hodin na náměstí Přemysla
Otakara II. v Českých Budějovicích
zahájí 9. Jihočeskou lidovou slavnost. Nakoupit zde můžete řemeslné výrobky i oblíbené lidové pochoutky. Připraveny jsou ochutnávky tradiční jihočeské kuchyně
a infostánek folklorního sdružení.
Děti i dospělí si budou moci vyzkoušet tradiční techniky a vyrobit
si třeba různé ozdoby. Od 13 hodin zahraje dechová kapela Kovačka a o hodinu později začne přehlídka folklorních souborů z jižních Čech, Rakouska a Běloruska.
Předvedou ukázky tanců, zpěvu
a krojů ze svých regionů.
„Naším cílem je ukazovat, že lidová kultura má stále co nabídnout. Sami návštěvníci budou
moci vidět, že folkloru se dnes věnují také mladí lidé,“ řekl Michal
Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení.
Připraveno je kryté pódium,
akce bude i za horšího počasí.

Děti si zahrají vlastní pohádku
Letní křesťanská slavnost se chystá na zítra v Příbrazi na Jindřichohradecku. Od 10 hodin zde bude
bohatý program. Vystoupí netradiční dudácká kapela Duha, místní dobrovolní hasiči i orientální tanečnice. Koňský povoz zájemce
vezme na projížďky Příbrazí a do
představení historického šermu se
budou moci zapojit i sami diváci.
Po celý den bude také jarmark
na návsi a děti si zahrají vlastní po-

ORLÍK NAD VLTAVOU

Na zámku zazní
Rybova vánoční mše
Vánoce na Orlíku dnes připraví
pro milovníky hudby Dětská opera
Praha. Soubor již podesáté přijel
do jižních Čech na letní soustředění, které pravidelně zakončuje koncertem na orlickém zámku.
Od 18 hodin vystoupí na nádvoří
s Českou mší vánoční Jakuba Jana
Ryby.
(žp)
ROŽMBERK NAD VLTAVOU

Žalman a hosté
v podhradí Rožmberka

hádku v obřích herních kulisách,
jež postaví Divadlo Studna. Celý
program završí od 16 hodin koncert vážné hudby v podání Jindřichohradeckého komorního orchestru v kostele Husova sboru.
„Letošním rokem má Církev československá husitská 90 let. A my
jako obec, která se k ní hlásí od samého počátku, jsme se rozhodli to
oslavit i u nás,“ uvedla Markéta
Blažková z občanského sdružení
Příbrazský Plaváček.
Vstupné na slavnosti je volné,
na závěrečný koncert činí 50 korun. V případě nepřízně počasí budou vystoupení v sále restaurace
Ondřej Brynych
U Turka.

Pavel Žalman Lohonka se představí se svým uskupením Žalman
a hosté zítra od 19.30 hodin v Rožmberku nad Vltavou. Koncert
tentokrát nebude na nádvoří hradu, ale na venkovní terase Hotelu
Růže na břehu řeky Vltavy. Vstupné činí 150 korun a v případě nepřízně počasí se přesune do interiéru hotelu.
(obr)

řejší pohádku. Dnes od 18 hodin
se sem sjedou vybraní vinaři a budou zde prezentovat své produkty.
Ochutnat i zakoupit budete moci
třeba i víno, které pili na své schůzce prezidenti Václav Klaus a Barack Obama. K tanci a poslechu
bude hrát cimbálová kapela. Na večer s kapelou je vstup 50 korun.
Loutkové Liduščino divadlo z Prahy se dětem představí zítra od
16 hodin. Hrát se bude Dobrodružství čmeláka Brundibára. Za pohádku zaplatíte od 1 koruny dle
svého uvážení. Obě akce jsou plánovány pod otevřeným nebem,
když bude pršet, přesunou se do
prostoru hospody.
(obr)
BORŠOV NAD VLTAVOU

Nos, pivo, grilování
a dobrá nálada U Rybů

KESTŘANY

Na Otavě se bude
rýžovat zlato
Tradiční soutěž v rýžování zlata
na řece Otavě se koná dnes od
9 hodin v přírodním areálu u Kestřan na Písecku. Během dne se
na pódiu v rámci doprovodného
programu vystřídá několik kapel,
například Nezmaři, Navostro či
Cop a hrát bude i divadlo. Pro děti
jsou připraveny soutěže o drobné
ceny. Návštěvníci si také mohou
prohlédnout výstavu obrazů a fotografií Otec a syn malířů Karla
Koubka a Karla Koubka mladšího.
Vstupné činí 100 korun, děti do
15 let mají vstup zdarma.
(obr)

FAKTA

Jihočeská lidová
slavnost v Budějovicích
Dnes od 10 do 16 hodin na náměstí
Přemysla Otakara II. v Českých
Budějovicích – lidový jarmark,
ukázky tradičních řemesel, dílny
pro děti, dechová hudba, setkání
s folklorními soubory z Rakouska,
Česka a Běloruska.

Letní křesťanská
slavnost v Příbrazi
Zítra od 10 do 17 hodin v Příbrazi
na Jindřichohradecku – dudácká
kapela, ukázky historického šermu,
divadlo, jízdy koňskými povozy,
jarmark a další. Podrobnosti
na www.zsplavsko.cz/plavacek.

Tipy na víkend

POLE U BLATNÉ

Dnes na víno a tanec,
zítra na pohádku
Lidová řemesla Trhy jsou součástí víkendových slavností v Českých
Budějovicích i Příbrazi.

Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

Hospoda Na Statku ve vesničce
Pole u Blatné si připravila na tento
víkend dvě akce. Dospělí ocení
dnešní Slavnosti vína, děti zase zít-

Undergroundový písničkář Pepa
Nos zahraje dnes od 17 hodin u občerstvení U Rybů nedaleko od Boršova nad Vltavou u Českých Budějovic. Akci pro vodáky a ostatní milovníky hudby a dobré nálady spojenou s grilováním a posezením
u ohně připravila agentura Hukot.
Vstupné je dobrovolné. Více informací naleznete na internetové adrese www.hukot-cb.cz.
(obr)
BOROVANY

Budweiserová vystoupí
se spirituály v kostele
Se svými spirituály vystoupí dnes
zpěvačka Irena Budweiserová v borovanském kostele Navštívení Panny Marie na Žižkově náměstí. Koncert v rámci Borovanské kulturní
mozaiky začíná od 20 hodin a vstupné na něj činí 200 korun.
(obr)

Vaším objektivem Fotografie Hany Kočové a Josefa Vyšaty, kteří je umístili na server rajce.net. Vyfotografujte o víkendu zajímavou akci a snímky také uložte na server rajce.net
Auto Design Cup Rally
Poslední ze závodu
seriálu Auto Design Cup
se jel na ploše letiště
u Bechyně. 2x Foto: Josef Vyšata
(joewalk.rajce.idnes.cz)

Velká cena Strakonic V jezdeckém areálu ve Strakonicích
se minulý víkend uskutečnily tradiční parkúrové závody.
2x Foto: Hana Kočová (casandra.rajce.idnes.cz)

Fórum čtenářů
519 000 Kč

FORD S-MAX Trend 2.0 TDCi
TMAVĚ ŠEDÁ METALÍZA

359 000 Kč

VW GOLF PLUS 1.4 TSi 6st.
STŘÍBRNÁ METALÍZA

469 999 Kč

ŠKODA OCTAVIA II 1.9 TDi
STŘÍBRNÁ METALÍZA model 2011

Váš názor nás zajímá!
Pište a mailujte své názory nebo
zážitky na redcb@mfdnes.cz nebo
Piaristická 1, 370 01 České Budějovice

Roman „Eda“ Turek
překvapivě skončil

OJETÝ VŮZ č. 117699

r. výroby: 2008, najeto: 24 859 km

PŘEDVÁDĚCÍ VŮZ č. 117762
r. výroby: 2008, najeto: 31 000 km

PŘEDVÁDĚCÍ VŮZ č. 122580
r. výroby: 2010, najeto: 30 km

1 339 000 Kč
VW TOUAREG 3.0 TDi 8st.
ČERNÁ BARVA model 2010

NOVÝ VŮZ č. 119387

r. výroby: nový, najeto: 0 km

HLAVNÍ
MEDIÁLNÍ
PARTNER

665 000 Kč

MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 DI-D
ŠEDÁ METALÍZA model 2010

PŘEDVÁDĚCÍ VŮZ č. 122101
r. výroby: 2010, najeto: 15 000 km

stovky dalších automobilů za výhodných podmínek na
BEZPLATNÁ LINKA 800 100 550

www.AutoSystem.cz

výběr z diskuse na iDNES.cz
ní. Jiní golmani chodí ,,brzy dolů“,
to ty nikdy. Doufám, že vychováš
gólmana podle svého gusta. Český
hokej by takového moc potřeboval.
marty.rock
Díky Edo. Taky dík za ten odchod,
on ten nedostatek motivace byl na

Pro mě jeden z největších hokejových sympaťáků. A to nefandím
ČB. Přeju, at' se daří.
karben

Hokejový brankář Roman Turek
ukončil ve 40 letech kariéru.

Vídeň 1996, pro mě druhý největší
hokejový zážitek po Naganu.
V roce 1985 jsem byl moc malý,
abych sledoval hokej, pak jsem si
u televize prožil dobu bronzovou
a pak to v 1996 konečně přišlo, poprvé jsem si coby fanoušek vychutnal titul mistrů světa. Turek, Patera, Procházka, Dopita (i když ten
kvůli slepáku nedokončil), Reichel, Lang... Zlatá generace poprvé vystrčila růžky. I když Turek se
pak z repre stáhl a vlastně si jeho
jméno se zlatou generací nespojujeme, určitě mezi ně patří. Takže
díky Romanu Turkovi, za svou kariéru se stydět rozhodně nemusí.
Awathorn

Vybíráme reakce čtenářů serveru
iDNES.cz na ukončení kariéry slavného hokejového brankáře.
Další hokejová legenda, co už do
příští sezony nenaskočí. ELH
bude bez něj zas o velkej kus chudší. Věk nikdo nezastaví. Byl to famózní gólman. Tak velká poklona
a už mu můžou začít chystat důstojnej flek v hokejový síni slávy.
Strašná škoda, že mu nevyšel s Motorem před dvěma roky ten titul,
byl by si takový zakončení kariéry
zasloužil.
aidy
Díky Edo. Byla radost dívat se na
Tvůj kanadský styl a skvělé brusle-

ledě občas vidět a musí dostat šanci mladší.
Profík

