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Knihovnu zdobí
knoflíky a šperky
První patro Městské knihovny v
Písku patří do konce února knoflíkům a šperkům z dílny Miloslavy
Laiblové, jež znovu obnovila tradiční českou výrobu keramických
knoflíků, zaniklou v 80. letech minulého století. Návštěvníci vedle
knoflíků různých barev, tvarů a velikostí spatří i nápadité keramické
šperky. Knihovna má otevřeno od
9 do 18 hodin (ve čtvrtek zavřeno)
a v sobotu od 9 do 12 hodin. (žp)
PRACHATICE

Evropské pexeso uvidíte
v Muzeu loutek a cirkusu
Evropské pexeso není jen oblíbená
dětská hra pro posilování paměti
a postřehu, ale i název unikátní výstavy Marie Procházkové a Michaely Bergmannové, která je do neděle
k vidění v Prachaticích. V Muzeu
české loutky a cirkusu si lze prohlédnout koláže z dílny animátorek věnované zajímavostem jednotlivých
zemí Evropské unie. A některé činnosti reprezentující daný stát si mohou návštěvníci vyzkoušet – vytvoří
si vlastní bruselskou krajku, potkají
řecké bohy pod Olympem nebo hledají prehistorické kresby ve španělské jeskyni Altamira. Muzeum je otevřeno od úterý do neděle od 9 do 17
hodin. Základní vstupné je 50 korun, snížené vyjde na 30 korun. (žp)
TÁBOR

Talentovaní klavíristé
zahrají přátelům hudby
Pro táborský Kruh přátel hudby
dnes od 19 hodin zahraje na klavír
Karel Vrtiška. Pořadatelé zvou do
malého sálu divadla na recitál talentovaného interpreta, v jehož programu zazní skladby Mozarta či
Brahmse. Vystoupí i desetiletá klavíristka Barbora Klímová.
(aum)
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V Kardašově Řečici
se rockeři vyřádí
u boxerského ringu
Dost hustej mejdan kapely Tlustá Berta odstartuje už tuto sobotu její nové turné.
V kulturním domě vystoupí příští měsíc Argema, pak Oldřich Říha a jeho Katapult.
Na jih Čech zavítá Arakain, Brichtův Abband, ale i Trávníčkův divadelní ansámbl.
KARDAŠOVA ŘEČICE V sobotu se
odehraje v Kardašově Řečici u Jindřichova Hradce ojedinělá hudební premiéra. Postará se o ni pro
místní fanoušky známá kapela
Tlustá Berta. V aktuální nabídce
Kulturního domu Kardašova Řečice figuruje mnohem více akcí. Přijedou sem i celorepublikově zvučnější formace, jakými jsou Argema, Katapult nebo Arakain a Abband Aleše Brichty. Publikum uvidí i pohádku zdejších ochotníků a
představení s názvem Sborovna Divadla Pavla Trávníčka.
„Tlustá Berta je z Jindřichova
Hradce a má v tomto regionu již
svoje jméno, a tak nesmí chybět v
programu Kulturního domu v Kardašově Řečici. Tato kapela zde již
vystupovala, a dokonce zde natáčela i klip ke své písni Mejdany,“
upřesňuje za pořadatele Marie Švehlová. A kapela na svém webu
k tomu poznamenává: „Nové pojetí mejdanů s Tlustou Bertou vás
bude provázet po celý rok 2011.
Všude, kde bude technicky možné
postavit pódium uprostřed sálu,
tam budete mít možnost vidět bubeníkovi do kuchyně. Kontakt
s vámi bude maximální. Přípravy
na sobotní premiéru již vrcholí. Těšíme se na vás.“

PROGRAM

Přehled akcí – Kulturní
dům Kardašova Řečice
sobota 26. února
21.00
Tlustá Berta
vstupné:
200 Kč
sobota 19. března
21.00
Argema
vstupné:
200 Kč
sobota 2. dubna
21.00
Katapult
vstupné:
250 Kč
čtvrtek 14. dubna
19.00
Divadlo Pavla Trávníčka: Sborovna
vstupné v předprodeji:
220 Kč
vstupné na místě:
250 Kč
sobota 16. dubna
20.00
Arakain
hosté:
Ascendancy, Menhir
vstupné v předprodeji:
199 Kč
vstupné na místě:
250 Kč
sobota 23. dubna
21.00
Parkán
vstupné:
130 Kč
pátek 29. dubna
19.00
sobota 30. dubna
14.00
Pohádka: Jažibaby z Babína
(ochotnický soubor J. K. Tyl)
sobota 14. května
21.00
Aleš Brichta & Abband
vstupné:
250 Kč
Další informace: www.kdkardaska.cz

V Kardašově Řečici se diváci
ocitnou spíš u boxerského ringu
než u pódia. Lístky na start koncertního turné příznačně pojmenovaném Dost hustej mejdan se budou prodávat na místě za 200 korun.
„Argema v letošním roce pro
své fanoušky připravila nový celovečerní program, což je jistou výhodou jak pro fanoušky, tak pro
pořadatele. Její vystoupení je delší
s několika přestávkami. Muzikanti
přidávají písničky podle hlasování
návštěvníků,“ chválí Švehlová.
Katapult v čele s Oldřichem Říhou, obdivovatelem poezie Františka Gellnera, přiveze do řečického sálu Radosti života tour 2011.
Jedno z nejrozsáhlejších turné
ve své historii chystá metalová formace Arakain. V Kardašově Řečici
se zastaví v polovině dubna.
„Parkán, strakonická kapela, u
nás vystupuje tradičně již několik
let na Velikonoce,“ připomíná zařazení této sestavy na Bílou sobotu
Švehlová.
Aleš Brichta zde měl vystoupit
již v loňském roce, ale vzhledem
k podzimní milionové rekonstrukci kulturního domu se tento koncert přesunul až na květen letošního roku.
Pavel Pokorný

Legendární Arakain Ve známé kapele, která se na tuzemské rockové
a metalové scéně pohybuje už téměř třicet let, zpívá rodák z Tábora
Foto: Radek Cihla, MF DNES
Jan Toužimský.

Vaším objektivem Zajímavé snímky, které jejich autorka Markéta Blažková umístila na internetový server rajce.idnes.cz a označila jako „moje fotozprávy“. Využijte i vy šance, že se vaše fotografie mohou objevit na stránkách MF DNES

Masky v Plavsku V neděli se v Plavsku konal již tradiční
karneval. Více než 50 dětí si zasoutěžilo v nejrůznějších
disciplínách. Celý karneval zpestřil soubor historických tanců
Calyculus, který potěšil nejen svými ukázkami, ale i malou
školičkou tance pro všechny princezny, vodníky, zvířátka a řadu
dalších masek. Během celého pohodového odpoledne hrálo
k tanci i poslechu kytarové duo ZLO-BR.
Foto: Markéta Blažková
(hhtp://pribraz.rajce.idnes.cz)

Najdete na Budejovice.iDNES.cz
Při projednávání centra pro Romy
zněly v Písku ostré nadávky i hvízdání

Do Velenic budou za tři roky jezdit
nízkopodlažní vlaky s klimatizací

V téměř hospodskou hádku se zvrhlo veřejné
projednávání komunitního a nízkoprahového
centra pro Romy, které má vzniknout na sídlišti
Portyč v Písku...více

Cestující na regionální trati Strakonice – České
Budějovice – České Velenice se mohou těšit
na moderní nízkopodlažní vlaky...více

U táborské Nemyšle ukradli zloději
svodidla za téměř půl milionu

Nemocnice v Písku se lépe postará
o pacienty po mrtvici, otevírá nové
oddělení

U obce Nemyšl na Táborsku ukradli zloději
245 metrů svodidel za téměř půl milionu korun.
Policie podobnou krádež takového rozsahu
nepamatuje...více

Pacienti písecké nemocnice, kteří se léčí
po mrtvici, budou mít lepší podmínky pro
uzdravení...více

...více na Budejovice.iDNES.cz

