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Rožmberský pas
láká do království
plného pohádek

Kulturní tipy
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Muzikant Cais provází
ve Wortnerově domě
Příznivci Milana Caise, člena hudební skupiny Tata Bojs, se s ním
mohou setkat dnes od 17 hodin ve
Wortnerově domě Alšovy jihočeské galerie v Českých Budějovicích.
Svou výstavu nazvanou Pod kůží
osobně okomentuje. Poznat Caise
jako výtvarníka či performera využívajícího ve svých uměleckých nápadech především své muzikantské zkušenosti lze až do 20. března.
(aum)

Na veletrhu Holiday World potěšil jihočeské organizátory zájem o Rok Růže.
Chystá se mnoho Kulinářských zážitků, ale i Podvečery s Hajajou, na podzim
Festival dětských knih, časopisů a her. O prázdninách poznáte památky za úplňků.
JIŽNÍ ČECHY Na letošním veletrhu
Holiday World v Praze se minulý víkend prezentovalo velké množství
cestovatelských lákadel také z jižních Čech. Nechybělo mezi nimi
ani Pohádkové království, které
hlavní turistickou sezonu a zahájení oblíbených Kulinářských zážitků plánuje na sobotu 7. května.
Ještě dříve se však jeho příznivci
mohou vydat na Pohádkový den
se Zdeňkem Troškou v Jindřichově
Hradci, na nějž nadšení organizátoři zvou už v pátek 11. března.
„Na veletrhu Holiday World nás
potěšil velký zájem o Rožmberský
rok, nový rožmberský cestovní pas
i cestovní knihu Rožmberkové.
Proběhla i jednání pohádkových
a zážitkových regionů České republiky. Stánek Jihočeské centrály
cestovního ruchu navštívil Albrecht z Valdštejna, konala se autogramiáda vnuka Jaroslava Haška
Richarda. Byla potvrzena smlouva
s Čedokem k odběru 8 000 kusů Výletních map jižních Čech pro rok
2011 a 2012,“ ohlédl se spokojeně
Marcel Goetz, kancléř Pohádkového království.
Jižní Čechy pohádkové se prezentovaly i v rámci putovní výstavy Turistická pohlednice ČR 2011
nebo v expozici České centrály cestovního ruchu. „Veletrh byl pro
nás velmi úspěšný také v celostátním projektu Po věžích a rozhlednách s OZP,“ pochvaluje si Goetz.

PROGRAM

Akce v roce 2011
11. 3. Pohádkový den se Zdeňkem
Troškou v Jindřichově Hradci
21.–27. 3. Podvečery s Hajajou
7. 5. Otevření turistické sezony
15. 7. Zahájení Poznávání památek
za letních úplňků i s Rožmberky
Kulinářské zážitky 2011
7. 5. Medový trh (Budějovice)
25. 6. Jahodobraní (Nová Bystřice)
2. 7. Cukrování (Dačice)
2. 7. Rajčatobraní (Hoštice u Vol.)
9.–10. 7. Borůvkobraní (Borovany)
23. 7. Buchtobraní (Holašovice)
30. 7. Slavnosti chleba (Lenora)
6. 8. Kozí slavnosti (Helfenburk)
13. 8. Slavnosti mrkve (Zliv)
3. 9. Kaprobraní (Lomnice n. Luž.)
2.–4. 9. Houbobraní (Třeboň)
17. 9. Slavnosti medu a medoviny
(Drslavice)
24. 9. Plackobraní (Zlatá Koruna)
25. 9. Kukuřičné kukláskování
(Rudolfov)
2. 10. Bramborobraní (Mlázovy)
8. 10. Jablkobraní (Třeboň)
7.–8. 10. Originály z Pohádkového
království (veletrh Jihočeský
kompas, Budějovice)
22. 10. Jitrnicobraní (Borovany)
22. 10. O nejlepší gulášek
(Železná Ruda)
10.–12. 11. Gastrofest (Budějovice)
Zdroj: jcpohadkovekralovstvi.sweb.cz

„Pro Jihočeský kraj je letos z hlediska cestovního ruchu nejdůležitější Rok Růže. My jsme s podporou grantu vydali Rožmberský cestovní pas – Rožmberské dominium, do něhož je vybráno 24 objektů, na což navazuje sbírání běžných razítek již uvedených u dvou
předchozích pasů,“ upřesňuje
dále Goetz.
Titul Pohádkový vandrovník,
s nímž lze studovat na České pohádkové akademii, získá ten, kdo
předloží celkem 60 razítek a 30 pohlednic s logem Jaroslava Kerlese.
„Zatím máme pouze jednoho dostudovaného, kterému jsme po
pěti semestrech udělili titul Pohádkolog, PhDg.,“ podotýká Goetz.
S jarní rovnodenností začne týden Podvečerů s Hajajou. V premiéře budou vysílány první jihočeské
rozhlasové večerníčky od režiséra
Zdeňka Trošky. Hlavním vypravěčem je na motivy knížky Báry Stlukové herec Václav Vydra. Příběhy
se mají mimo jiné živě poslouchat
na budějovickém náměstí. Poznávání památek za letních úplňků
i s Rožmberky začne v polovině
července. Jihočeský kompas se
bude v Českých Budějovicích jako
veletrh cestovního ruchu pořádat
v říjnu už počtvrté. Festival dětských knih, časopisů a her se rovněž v krajském městě uskuteční na
konci listopadu potřetí.
Pavel Pokorný

PÍSEK

Po Charleyově tetě
přivezou Shakespeara
Lístky na dnešní Charleyovu tetu,
rozpustilou komedii v režii Jana
Hrušínského a s Radkem Holubem
v titulní roli, jsou do píseckého Divadla Fráni Šrámka takřka rozebrány – zbývají poslední za 280 korun.
Představení pražského Divadla Na
Jezerce začne v 19.30 hodin. I z tohoto důvodu by si měli ctitelé činohry pospíšit a včas si zajistit (zatím)
vícero lístků za 260 nebo 280 korun
na Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách. To na píseckém jevišti představí Divadlo
v Dlouhé ve středu 2. března. Uvidíte tři herce, 37 her a 154 sonetů jen
ve dvou hodinách!
(aum)
VOLYNĚ

Selské rody a práce dětí
vystřídá Smutný březen

Klíč od fantazie Zdeněk Troška, režisér v roli krále, přijede 11. března
na Pohádkový den do Jindřichova Hradce.

Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

Dnes od 17 hodin se dozvědí něco
nového zájemci o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje
v takzvaném Volyňském koutě.
Téma večera v Městském muzeu
ve Volyni bude Staré selské rody
a jejich statky. Do pátku trvá v tvrzi
prezentace výtvarných prací místních dětí vedených Markétou Bláhovou. Na sobotu od 17 hodin se
připravuje vernisáž fotografické výstavy Březen 1939 – Smutný březen o příchodu wehrmachtu do Volyně na Strakonicku.
(aum)

Vaším objektivem Karel Berger vyfotografoval dětský karneval ve Štěchovicích a snímky uložil na internetový server rajce.idnes.cz. Zachyťte i vy zajímavou akci a fotografie se mohou objevit na stránkách MF DNES

Dětský karneval V sobotu se ve Štěchovicích na
Strakonicku uskutečnil karneval pro děti.

4x Foto: Karle Berger
(http://vidrholka.rajce.idnes.cz)

Najdete na Budejovice.iDNES.cz
Turisté na Šumavě chtějí vidět dříve
nepřístupná místa. Míří ale i tam,
kam nesmí

Tábor zlevní parkovné o pět korun.
Doufá, že se zbaví hříšníků, kteří ho
neplatí

Soud zrušil šumavská klidová území, kam lidé 60
let nesměli. Jenže turisté teď často neumějí rozlišit
lokality...více

Motoristé, kteří parkují v Táboře na placených
místech, od července ušetří...více

Na falešné platební karty nevybral
ani korunu, přesto půjde do vězení

Chlapec, který vypadl z okna školy
v Netolicích, je mimo ohrožení života

Na šest let a pět měsíců má jít za mříže Karol
Bláha z Blatné na Strakonicku. Do vězení ho
poslal českobudějovický soud za to, že padělal
platební karty...více

Dvanáctiletý chlapec, který v pondělí ráno vypadl
ráno z okna základní školy v Netolicích
na Prachaticku, je ve stabilizovaném stavu...více

...více na Budejovice.iDNES.cz

