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K
říž nad barem vážící tři
tuny, pokrytý 20 tisíci
pečlivě poskládanými
střepy. Šatna pokrytá

pěti tisíci kamínky značky Swarov-
ski. Všechno do posledního detai-
lu – od oblečení personálu, přes lát-
ku na křeslech až po lustry a výzdo-
bu – vyladěné předním českým
módním návrhářem Josefem Klí-
rem. To všechno slibuje nový mu-
sic club Kotnov v Táboře. Jeho dve-
ře se poprvé otevřou v sobotu.

Majitelé svůj klub charakterizují
slovem „exkluzivní“. Výjimečné
jsou i prostory táborského hradu,
které jsou národní kulturní památ-
kou, nepřehlédnutelný interiér
i hudební produkce, jež se pro ná-
vštěvníky chystá. „Přes všechen lu-
xus netvoříme klub pro horních de-

set tisíc. Chceme jen pozvednout
standard služeb v jižních Če-
chách,“ avizuje Petra Motyčková,
která se stará o publicitu projektu.

„Ceny budou srovnatelné s ostat-
ními kluby v oblasti. Vstup za 60 ko-
run, pivo za 25 korun,“ dodává spo-
lumajitel Kotnova Filip Rožek.

Speciální pivo Kotnovský anděl
Cílem klubu bude uspokojit všech-
ny zákazníky, i ty nejnáročnější.
Pro ně tu bude například vodní
bar, kde dostanou i vodu Bling.
Jedna láhev vyjde na 1 700 korun.
Dále tu bude k mání nejčistší voda
na světě Voss, kterou si dopřává
i Madonna. „Budou tu věci levné
i maximálně luxusní,“ zdůrazňuje
druhý z majitelů Zdeněk Havr-
lant.

Kotnov se navíc stal jedním z ex-
kluzivních výstavních míst šam-
paňského značky Moët. Na baru
bude mít své místo metrová láhev
tohoto nápoje ozdobená logem
klubu poskládaným z kamínků
Swarovski.

V sobotu, kdy klub poprvé ote-
vře, čeká návštěvníky celá řada zají-
mavostí. Každý dostane welcome
drink v podobě panáka brusinko-
vé vodky. Navíc společnost Finlan-
dia Vodka pošle do music clubu
Kotnov své nejlepší barmany
z celé republiky, kteří zajistí servis
a následně vyškolí obsluhu. „V na-
bídce prvního večera bude i speci-
álně uvařená várka piva Lob-
kowicz s názvem Kotnovský an-
děl,“ prozrazuje Motyčková.

Během slavnostního večera
klub pokřtí Josef Klír. „Incepční
party“ bude moderovat Gábina
Partyšová, několik písní zazpívá
Česká Miss 2010 Jitka Válková.

Zajímavým bodem programu
bude také módní přehlídka, na kte-
ré se představí speciální kolekce ob-

lečení Kotnov. „Budou to věci de-
signově zajímavé, nikoli obyčejné
reklamní oblečení,“ prozrazuje ma-
jitel Rožek. Všechny modely si zá-
jemci budou moci hned zakoupit.

Vstup až od 18 let
O hudební část zahajovacího veče-
ra se postarají DJ Shorty a DJ Dell-
mar. „První večer nebude tak
o hudbě jako spíš o seznámení
s klubem, jeho prostory a atmosfé-
rou,“ vysvětluje Motyčková.

Další večery by měly být zaměře-
ny více na muziku. Víkendy budou
věnované taneční hudbě, všední
dny rocku nebo vážné hudbě. Na-
víc jsou v plánu i společenské
akce, jako módní přehlídky.

Vstup však nebude povolen mla-
distvým do 18 let. „Máme jinou cí-
lovou skupinu. Orientujeme se na
starší zákazníky, kteří se umějí ba-
vit a také chovat. Doufáme, že si
lidé budou krásného prostředí vá-
žit a budou ho chtít pro sebe ucho-
vat stejně krásné,“ podotýká Mo-
tyčková. Martin Beneš

Štěchovicko Karel Berger pravidelně umisťuje
na internetové stránky vidrholka.rajce.idnes.cz fotografie
ze Štěchovicka. Poslední snímky ukazují zasněženou krajinu
a tříkrálovou sbírku. 4x Foto: Karel Berger

(http://vidrholka.rajce.idnes.cz)

Kulturní tipy
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Studentská středa patří
Tanečním delikatesám
Výjimečné taneční lahůdky Baletu
Jihočeského divadla mají dnes od
19 hodin šanci zhlédnout studenti
za zvýhodněných podmínek. Další
ze Studentských střed nabízí v bu-
dějovickém Metropolu program
Taneční delikatesy, který zahrnuje
choreografie Jiřího Kyliána, Attily
Egerháziho a Václava Kuneše. Stan-
dardní vstupné činí 200 korun, stu-
denti dnes platí 60 korun. (obr)

TÁBOR

Divadlo rozezní
muzikál Chicago
Krimi muzikál v rytmu jazzu Chica-
go přiveze zítra do táborského Di-
vadla Oskara Nedbala Východočes-
ké divadlo Pardubice. Od 19 hodin
si zde můžete vychutnat příběh Ro-
xie Hartové, která chce být stejně
slavná jako kabaretní hvězda Vel-
ma Kellyová. Místo na žebříčku slá-
vy se však obě setkají ve vězení, ob-
viněny z úkladných vražd. V hlav-
ních rolích se představí Kristina Je-
línková a Martina Sikorová. Režie
se ujal Petr Novotný. Vstupenky
stojí od 210 do 270 korun. (obr)

V sobotu se slavnostně otevře nový music club
v prostorách hradu Kotnov v Táboře. Chce přilákat
bohaté klienty, kteří si dopřávají láhev vody za 1 700
korun, i „běžné“ hosty na pivo za 25 korun.

TÁBOR (mbe) Prostor nového klu-
bu klade důraz na jedinečnou at-
mosféru a originalitu. Hlavním mo-
tivem je anděl, ochránce osudů.
Na tento motiv přišel návrhář Jo-
sef Klír, když do objektu vstoupil –
klenby a historie místa mu připo-
mněly boží chrám.

Všechny zdi zůstaly kvůli památ-
kářům neomítnuté. Také konstruk-
ce na stěnách včetně třítunového

kříže jsou odnímatelné. Majitelé
se podle svých slov snažili památ-
kářům vycházet co nejvíc vstříc.

Jinak to ani nešlo, objekt je ná-
rodní kulturní památkou. Klub se
totiž nachází ve sklepení hradu
Kotnov. Ten se jmenuje podle své-
ho zakladatele. Nejstarší písemná
zmínka o něm pochází z roku
1370. Původně fungoval jako pev-
nost, po požáru v roce 1532 byl vy-

užíván spíše pro hospodářské úče-
ly. Od 17. století do 90. let minulé-
ho století se tu vařilo pivo a v místě
klubu byl sklad.

Klub o rozloze 500 metrů čtve-
rečních pojme až 800 lidí. Majitelé
doufají, že sem budou pravidelně
dojíždět i lidé z Českých Budějovic
či Prahy. Motivovat by je k tomu
měla právě exkluzivita klubu a zá-
roveň nízké ceny vstupu i pití.

Hlavní bar Třítunový kříž zdobí hlavní bar v novém music clubu Kotnov v Táboře. 4x Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

Hudbu, prosím Hlavní
pódium a parket také zdobí
andělské motivy.

ŽUMBERK (ČTK) V gotické tvrzi
Žumberk na Českobudějovicku
chystají na letní sezonu novou ex-
pozici Rožmberkové a rybníkářství
v jižních Čechách a Waldviertlu.
Návštěvníkům přiblíží historii ryb-
níkářství v oblasti Třeboně a No-
vých Hradů. Zatím však není jisté,
zda pořadatelé získají na akci zařa-
zenou do programu letošních Ro-
žmberských oslav dotaci.

Jihočeské muzeum, pod něž spa-
dá i pobočka v Žumberku, chce
spolu se svým rakouským partne-
rem – příhraničním městem Weit-
rou, na projekt získat evropskou
dotaci. „Řídicí výbor ale projekt ne-
schválil k realizaci, rakouské stra-
ně doporučil jeho přepracování
a nové předložení,“ vysvětlila
mluvčí Jihočeského kraje Kateřina
Koželuhová.

I když žádost o dotaci nebude
úspěšná, výstava se na české stra-
ně uskuteční. Redukovaný projekt
zaplatí Jihočeský kraj ze svého.
Součástí původního měly být work-
shopy a katalog v jazykových muta-
cích. Rozpočet projektu za českou
stranu je tři miliony korun. Expozi-
ce bude prezentovat unikátní před-
měty zejména ze sbírek Jihočeské-
ho muzea.

Na výstavě by se návštěvníci
měli seznámit s údaji o posledních
Rožmbercích – Vilému a Petru Vo-
kovi a rybniční soustavě na jejich
panstvích, ale také významných
rybníkářích, výlovech a transportu
ryb či efektivitě obchodu. Na ra-
kouské straně by se měli pokusit
představit zajímavosti o rybníkář-
ství v oblasti Waldviertlu.

Druhý bar Podle návrhu
designéra Josefa Klíra vznikl
i vedlejší bar s andělem.

Startuje klub Kotnov.
S vlastním pivem i kolekcí

Vaším objektivem Karel Berger fotografoval krajinu a tříkrálovou koledu na Štěchovicku a své snímky uložil na internetové stránky rajce.net. Udělejte to samé a vaše fotografie se mohou objevit na stránkách MF DNES

Vstup Music club vznikl ve sklepech hradu Kotnov, takže při vstupu
čekají návštěvníky schody dolů.

Žumberská tvrz
chce představit
rybníkářství
za Rožmberků

„Boží chrám“ se těší až na 800 lidí


