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Strakonice
HRAD, rytířský sál
Setkání s Bárou Hrzánovou 19.30

České Budějovice
DK METROPOL, divadelní sál
Senovážné nám.
Symphonic Queen - zrušeno 19.30

Třeboň
BERTINY LÁZNĚ
Tylova ul.
Třeboňský swingový výběr 19.00

Bechyně
MEZINÁRODNÍ MUZEUM KERAMIKY
zámecký pivovar
Jan Benda, Luděk Míšek, Iva Ouhrabková -
výstava 9.00 - 12.00, 13.00 - 18.00

Borovany
KLÁŠTER, prelatura
Přeshraniční výstava Rožmberkové a naše
společná historie 9.00 - 18.00

České Budějovice
ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE
U Černé věže 22
Bohuslav Reynek: Don Quijote - výstava

9.00 - 18.00

GALERIE NAHOŘE
Senovážné nám.
Barbora Bálková: Denní a noční přízraky -
výstava fotografií 9.00 - 18.00

Český Krumlov
MUSEUM FOTOATELIER SEIDEL
Linecká ul.
Výstava skleněných desek a negativů, pů-

vodní techniky a nábytku slavných fotogra-
fů 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

Hluboká nad Vltavou
ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE
zámecká jízdárna
František Muzika: Volná tvorba/Scénogra-
fie - výstava 9.00 - 18.00

Protivín
KROKODÝLÍ ZOO
Náměstí 261
Největší evropská kolekce 22 druhů kroko-
dýlů. Vstupné: dospělí 200 Kč, dítě 5 - 15 let
100 Kč, dítě do 5 let zdarma, studenti, dů-
chodci 150 Kč 10.00 - 17.00

Strakonice
MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ
Zámek 1, tel. 380 422 608
Střelecké terče - výstava 9.00 - 17.00

Volyně
MĚSTSKÉ MUZEUM, tvrz
Školní 744, tel. 383 372 481
Barvířství a modrotisk v Pošumaví - výstava

9.00 - 16.00

České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika
Hnátka 17.45
Věra 68 20.00

MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998
Sněhurka a lovec dabing 14.45, 17.30
Sněhurka a lovec titulky 20.15
Muži v černém 3 dabing

15.30, 17.45, 20.00
Líbáš jako ďábel - Helenin bývalý manžel,
úspěšný spisovatel Karel, se sice konečně
odstěhoval ze společné domácnosti, může
žít naplno svůj život svůdníka, ale začíná zjiš-
ťovat, že mu cosi chybí. Na Františkovu ex-
manželku Bohunu, energickou dámu, zvyk-
lou vše řídit, pak situace dopadá ještě tíživě-
ji. Oba hledají cesty, jak Františka a Helenu
znovu získat pro sebe. František s Helenou
zvolí z nastalé situace jediné rozumné vý-
chodisko – rozhodnou se být chvíli sami a
daleko, a tak vyrážejí na romantickou exotic-
kou dovolenou do Maroka. Ale i zde je do-
stihnou nejen potíže, ale i jejich bývalí part-

neři, kteří ve Františkových a Heleniných
cestovních lapáliích, k nimž patří ztracená
zavazadla, ukradené doklady a řada dalších
problémů, vidí příležitost, jak se vrátit do je-
jich života. 15.00, 17.30, 19.00, 20.00,

21.30
Muži v černém 3 3D dabing

14.30, 16.45, 19.00
Muži v černém 3 titulky 18.20, 21.20
Útěk z MS - 1 20.45
Avengers 15.30
Avengers 3D 16.10
Moje letní prázdniny 14.30, 21.00
Diktátor 16.45, 18.50
Tady hlídám já 15.30, 18.30
Temné stíny 21.15

Český Krumlov
KINO J & K
Špičák 134, tel. 380 711 892
Vrásky z lásky 19.00

Milevsko
KINO
ul. 5. května 117, tel. 382 521 216
Avengers 3D 20.00

Strakonice
KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867
Muži v černém 3 3D 17.30, 20.00

Tábor
KINO SVĚT
nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200
Muži v černém 3 17.30
Kluk na kole 20.00

Trhové Sviny
KINO
Sídliště 710, tel. 386 322 930
Útěk z MS-1 19.30

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Vrásky z lásky 17.00
Muži v černém 3 3D 20.00

Vodňany
KINO
Zeyerovy sady 963, tel. 383 382 626
Příliš mladá noc 19.30

Tip MF DNES
Točna zahajuje
velkolepě.
Dekameronem

Divadlo
V rytířském sále se
setkáte s Hrzánovou

Koncerty
Swingový výběr
zahraje v lázních

Sekera fest Šumavské mistrovství v tesání trámů
se odehrálo nedaleko Prachatic v Leptáči.

Foto: Martina Schönbauerová (martina119.rajce.idnes.cz)

PÍSEK Zábava pro děti, jejich rodi-
če i seniory. S tímto cílem plánoval
tým organizátorů letošní program
městských slavností Dotkni se Pís-
ku. Dvacátý ročník má motto Živé
obrazy z písecké historie podleMi-
koláše Alše.
„Na hotelu Otava jsou velká

sgrafita od Mikoláše Alše, kterými
jsme se inspirovali. V pátek večer
návštěvníci zažijí rytířský turnaj, v
sobotu pak bitvu u Čížové a vznik
slavností s příjezdem Marie Tere-
zie,“ řekl CtiradHavel z Centra kul-
tury Písek, které akci pořádá.
Programodstartují v pátek ve 14

hodin v centru místní mažoretky.
Na dvou pódiích na náměstí se od-
poledne a večer vystřídají taneční
soubory, Jablkoň, Vlasta Redl a
Mig 21.
„Zároveň poběží slavnosti na

dalších místech ve městě. Alšovo
náměstí a Florián jsou věnované
hlavně dětem, letní kino taneční
scéně, v Palackého sadech, kde
bude program i v neděli, si užijí zá-
bavu všichni,“ přiblížil Havel.
V sobotu dorazí kapely Traband

nebo Laura a její tygři, Alšovo ná-
městí dopoledne ozdobí veterány.
Hlavní novinkou je zmenšení

placené zóny jen na Velké náměstí
a část Jugmannovy ulice. Do pátku
si zájemci mohou koupit vstupen-
ky za 100 korun v předprodeji. Na
místě budou lístky stát 150 korun.
Loni navštívilo Dotkni se Písku

okolo dvaceti tisíc lidí. Přípravy na
každý ročník trvají přes rok. „Naše
slavnosti jsou jedinečné hlavně
tím, že v programumyslíme na ná-
vštěvníka každého věku. K atmo-
sféře přispívá i řeka a historické
centrum,“ dodal Havel.
Původ slavností sahá hluboko

do historie. Během okupace fran-
couzskou armádou v polovině 18.
století se Písečtí báli, že budeměs-
to vypáleno a zničeno. Slíbili proto
Panně Marii, že když Písek odolá,
budou každoročně pořádat slav-
nosti. Město na Otavě tehdy vydr-
želo a od té doby musí starostové
dodržovat slib. Petr Kubát

Tipy na týden
TÁBOR

Pražské divadlo
přiveze Naše furianty
Obraz venkovského života, který s
nadhledem ukazuje národní koře-
ny a s humorem evokuje otázky po
národním charakteru, slibuje před-
stavení Naši furianti v táborské Di-
vadle Oskara Nedbala. Stroupež-
nického klasiku tam v úterý přive-
zou herci z pražského Divadla v
Dlouhé. Začátek je v 19 hodin.

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Brichta míří na Vltavu,
Svěcený do Metropolu
Nabitý týden čeká hudební fanouš-
ky v Českých Budějovicích. Se
vzpomínkou na Arakainmíří v úte-
rý do Kulturního domu Vltava Aleš
Brichta. O den později představí v
Metropolu houslista Jaroslav Svě-
cený a klávesista Michal Dvořák
projekt Vivaldianno Tour 2012. V
pátek zase hostí velký sál Slavie
koncert kapely Traband.

JIŽNÍ ČECHY

Muzejní noc připravili
v Hluboké i Hradci
Na několika místech pokračují v
pátek Muzejní noci. V Alšově jiho-
české galerii v Hluboké nad Vlta-
vou připravili program s názvem
Avantgarda v obrazech. Návštěvní-
ky čeká komentovaná prohlídka
díla Františka Muziky, návštěva
slavných prvorepublikových osob-
ností nebo koncert Swing Tria Ava-
lon. Akci vMuzeu Jindřichohradec-
ka nazvali Oživlé prostory. Jejím vy-
vrcholením bude ohňová show v
klášterní zahradě. K tradiční udá-
losti se v pátek připojuje také mu-
zeum v Budějovicích a Prachati-
cích. V sobotu čeká příchozí netra-
diční program v táborském Husit-
skémmuzeu a rodnémdomě Adal-
berta Stiftera v Horní Plané na
Krumlovsku.

VOLYNĚ

Sokol žije!
Ve Staré radnici
Výstavu mapující 150letou historii
České obce sokolské připravilo
městské muzeum ve Volyni na
Strakonicku. Vernisáž expozice s
názvem Sokol žije! je v úterý v 18
hodin ve Staré radnici. Výstava po-
trvá do 31. srpna. (pk)

Kina Muži v černém 3 vtrhli do biografů v kraji

» Servis na týden Víkendové písecké slavnosti
patří k nejzajímavějším akcím tohoto týdne. Lidé
si užijí spoustu koncertů, rytířský turnaj, historický
průvod nebo vystoupení mažoretek.

Výstavy Muzika v jízdárně

B ude to úchvatný vstup
do sezony. Před otáči-
vým hledištěm v Krum-

lově bude ve čtvrtek premiéra
hry Dekameron. Komedie je dí-
lem osvědčeného autorského
tandemuMartin Glaser a Olga
Šubrtová. Ti se inspirovali nove-
lami italského renesančního
básníka Giovanniho Boccaccia
a vytvořili veselohru plnou
akce, vtipu, lásky a intrik. V
představení není hlavní posta-
va, všechny příběhy ale spojuje
prvek hravosti. To se odráží i ve
výrazném líčení, kostýmech a
hlavně ojedinělé scéně, která
svým rozsahem nemá na točně
obdoby. Před diváky v zámecké
zahradě postupně vyroste Flo-
rencie se svými uličkami plný-
mi lidí, kostely, domy. Diváci se
setkají s téměř celým ansám-
blem činohry Jihočeského diva-
dla. Ondřej Veselý se představí
jako šlechtic Titus, Daniela
Bambasová zase jako podvodni-
ce Petronela. Na čtvrteční pre-
miéru a nedělní představení ješ-
tě zbývají poslední lístky.

PROGRAM

Dotkni se Písku
Pátek - Velké náměstí
17.00 Jablkoň
18.00 Slavnostní zahájení
19.00 Vlasta Redl
20.30 Rytířský turnaj
22.30 Mig 21
Sobota - Velké náměstí
10.30 Budvarka
15.00 Taneční soubor Z.I.P.
15.30 Roman Dragoun
17.30 Traband
19.30 Laura a její tygři
20.15 Příchod historického prů-

vodu a příjezd Marie Terezie
23.00 Ohňostroj
Další program: Alšovo náměstí,
Florián, Palackého sady, letní kino
Podrobný program je na webu
www.dotknisepisku.cz

Petr
Kubát
redaktor
MF DNES

MIg 21 přistane v Písku Kapela v čele se zpěvákem Jiřím Macháčkem vystoupí v pátek na Velkém náměstí. Foto: Bořivoj Černý, MF DNES

BORŠOV NAD VLTAVOU (pk)
První ročník dobročinného fes-
tivalu s názvem Vltava rocková
hostí v sobotu kemp v Boršově
nad Vltavou u Budějovic. Pro-
gramzahájí ve 14 hodin jihočes-
ká metalová formace Seven,
které dominuje kytarista Jan
Kirk Běhunek. Potom se na pó-
diu vystřídají kapely Balaton
the Band, h.USA nebo Ticho de
pre cupé band. Program zpest-
ří i dvě vystoupení handicapo-
vaných dětí. Lístek stojí 190 ko-
run. Výtěžek ze vstupného po-
putuje na pomoc postiženým.

Vaším objektivem Zachytili jste zajímavou akci? Uložte své snímky na internetový server rajce.idnes.cz. Fotografie pravidelně uveřejňujeme v jihočeské příloze MF DNES

Rockeři zahrají
v sobotu pro
postižené děti

Na Dotkni se Písku zavítá
Marie Terezie i Mig 21


