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Koller zahraje bez napětí,
Olympic slaví 50 let
Už od slavného akustického kon-
certu Nirvany toužil po vlastním
unplugged vystoupení. Dočkal se
ho až letos. Zpěvák a bubeník Da-
vid Koller zavítá zítra ve 20 hodin
smimořádnýmprogramemdo čes-
kobudějovického ArtIGY. Jihočes-
ká zastávka je součástí velké akus-
tické šňůry. Na pódiu muzikanti
střídají dvoje bicí, sedmkytar a kla-
vír. „Hrajeme spolu v kapele osm
let ve stejné sestavě, rádi zkoušíme
nové věci a akustické turné pro
nás bylo výzvou, takový splněný
sen. V kapele je to samý jazzman,
tak konečně dostávají prostor,“
líčí jeden z nejznámějších českých
muzikantů. Lístky stojí 590 korun.
Tvrdší večer čeká dnes fanouš-

ky v píseckém kulturním domě.
Od 20 hodin tam zahrají Cocotte
Minute. Jako předskokani se před-
staví místní formace Divokej
západ. Ve stejný čas rozezní tábor-
ský Recykle Music Bar Ticho De
Pre Cupé Band. Želva a další hity
Olympiku zazní zítra od 19.30 ho-
din v KC Jitka v Jindřichově Hrad-
ci. Česká legenda v čele s Petrem
Jandou slaví 50 let existence.
Krumlovský Klub Antré bude zítra
patřit jazzu. Hraje Robert Balzar
Trio. Muzeum Jindřichohradecka
připravilo na pondělí Velikonoční
koncert. V kapli Nanebevzetí Pan-
ny Marie vystoupí od 18 hodin
Trumpet tune. Táborské Mileni-
um hostí v pondělí charitativní
koncert Velikonoce s Jesusem. Ná-
vštěvníky čekají písně z muzikálu
Jesus Christ Superstar v podání Tá-
bor Superstar Bandu.

Tanečníci se utkají
o Novohradskou číši
Nejlepší taneční páry z celého Čes-
ka se sjedou zítra do Nových Hra-
dů. Jubilejní 35. ročník soutěžeNo-
vohradská číše začíná v 10 hodin
v hotelu Máj. Celý den bude patřit
standardním a latinskoamerickým
tancům. Galavečer, jehož součástí
je semifinále a finále, začíná
v 18.30 hodin. „Vstupenky na sou-
těž za 50 a 70 korun si mohou zá-
jemci zarezervovat ještě dnes na te-
lefonu 386 362 195. Lístky na gala-
večer stojí 150 korun,“ dodala Kvě-
ta Jarolímková z KIC Nové Hrady.

Jihočeští vodáci tradičně
odemknou řeku Lužnici
Tradičnímodemykáním řeky zahá-
jí zítra sezonu jihočeští vodáci na
Lužnici. Na akci se každoročně sjíž-
dějí stovky nadšenců. Účastníci
34. ročníku se sejdou v 10 hodin
u Klikovského mostu u Suchdola
nad Lužnicí, kde budou přivítáni,
a předseda vodáckého klubu po-
tom klíčem symbolicky řeku ode-
mkne. Na místě bude hrát kapela,
k dispozici bude občerstvení
i drobné suvenýry. Vodáci se pak
vydají na zhruba dvanáctikilomet-
rovou trasu, která skončí na jezu Pi-
lař u Majdaleny.

Najdou děti velikonoční
poklad na Dívčím kameni?
Hledání velikonočního pokladu
připravili v neděli od 10 hodin na
zřícenině Dívčí kámen na Česko-
krumlovsku. Děti musí splnit ně-
kolik úkolů a projít skřítkovými
nástrahami. Zábavný den zpestří
ve 13 hodin pohádka Sněhurka
v podání Studia dell´ arte. „Akce
bude za každého počasí. Vezměte
si s sebou vuřty na opékání,“ zve
kastelánka Zdeňka Tučková.
Vstupné je 60 pro dospělé a 30 ko-
run pro děti od 6 do 15 let. Soutě-
žící do šesti let zaplatí dvacetiko-
runu.

Jarní slavnost v Písku oživí
jarmark i výstava mostů
I když panuje zimní počasí, v Písku
chystají zítra Jarní slavnost. Ka-
mennýmost a okolí obsadí od 9 do
17 hodin jarmark s řemesly, dárky,
suvenýry a občerstvením. Na Füg-
nerově náměstí začíná v 10 hodin
výstava nazvanáMosty. Na dvaceti
panelech se lidé dozvědí zajíma-
vosti o Kamennémmostě a dalších
podobnýchpamátkách v celé Evro-
pě. Náměstí navíc od 14 hodin roz-
tančí Prácheňský soubor písní
a tanců. Ve Sladovně přichystali
v 11.30 hodin vernisáž výstavy Pří-
běh města Písku. Po celý den si
tam mohou navíc děti s rodiči
v tvůrčí dílně uplést pomlázku
nebo ozdobit vajíčko voskovou
a textilní technikou.

Zoo: procházka s lamou
i zdobení vajec
Procházku s lamou a další zážitky
připravili zítra v ZooOhrada uHlu-
boké nad Vltavou. Velikonoce
v zoo začínají v 10 hodin krmením
vyder. „Po 12. hodině mohou děti
jít na procházku s lamou a oslíkem
a vyfotit se s nimi. V jednu hodinu
po obědě nakrmíme naše dvamed-
vědy Bena a Dicka. O hodinu poz-
ději přijde na řadu křest mláďat.
V uplynulých dnech přišlo na svět
několik oveček. Čerstvě se narodili
i lemuři,“ řeklMartin Švihel z oddě-
lení propagace zoo.
Po celé odpoledne na děti čekají

výtvarné dílny, zdobení vajec a po-
vídání o zvířatech. „Pracovníci ze
záchranné stanice přiblíží osudy
některých zvířat, která se jimpoda-
řilo zachránit,“ dodal Švihel. Vstup-
né na akci je stejné jako v běžný
den, 90 pro dospělé a 50 korun pro
děti od tří do patnácti let.
Zítramají zájemci poslednímož-

nost vidět krmení krokodýlů v Kro-
kodýlí zoo Protivín. Začátek je ve
13 hodin. Za aligátory, želvami
i hady se mohou zájemci vypravit
každý den od 10 do 16 hodin. Zoo
má otevřeno i na Velikonoční pon-
dělí. Za návštěvu dospělí zaplatí
200 korun, děti 100 korun.

Zámek Kratochvíle
přichystal velikonoční hru
Jihočeské hrady, zámky a kláštery
zahajují zítra letošní sezonu a ně-

které připravily i velikonoční akce.
Například na zámku Kratochvíle
u Netolic uspořádají v pondělí od
9 hodin velikonoční hru. „V zámec-
ké zahradě uschováme třináct ma-
lovaných vajec a umístíme u nich
záludné otázky a úkoly. Na ty, kteří
vajíčka objeví a správně odpoví,
čeká v pokladně zámku odměna
v podobě ilustrovaného průvodce
pro školáky s názvem Objevování
renesanční zahrady zámku Krato-
chvíle,“ naznačil kastelán Vojtěch
Troup.
Jak vypadaly zvyky a tradice na

Novohradsku odmasopustu do Ve-
likonoc, přiblíží do pondělí i speci-
ální prohlídková trasa na hradě
v Nových Hradech. Začátky jsou
v 10, 11, 13, 14 a 15 hodin. Vstup je
50 pro dospělé a 30 korun pro děti.
„Díky deníkůmGabriely Buquoyo-
vé víme, jak vypadaly Velikonoce
na začátku 20. století na hradě
i v podhradí,“ přiblížil kastelán Jan
Smolík.
Klášter Zlatá Koruna na Krum-

lovsku letos slaví 750 let od založe-
ní a přichystal spoustu akcí. Se za-
hájením sezony tam zítra od 9 ho-
din začíná výstava madon akade-
mickémalířky Renaty Klogner Štol-
bové. Barokní melodie v podání
Tria Karageorgiev čekají od 17 ho-
din návštěvníky koncertního sálu,
o hodinu později vystoupí v klášte-
ře Chrámový sbor a orchestr Vele-
šín.
Zámek v Jindřichově Hradci oz-

dobí od zítřka výstava Splašená vej-
ce složená ze zlatých, černých
a modrých vajec všech velikostí.

Středověký vodní mlýn
Hoslovice zahájí sezonu
Akcí zaměřenou na Velikonoce
a velikonoční zvyky zahájí zítra
v 10 hodin letošní sezonu Středově-
ký vodní mlýn v Hoslovicích na
Strakonicku. „Na děti a dospělé če-
kají ukázky zdobení vajíček různý-
mi technikami, pletení pomlázek,
pečení a ochutnávky velikonoční-
ho pečiva, jidášků nebo příprava
a ochutnávka tradičního pokrmu
pučálky,“ uvedla Lucie Kupcová
z Muzea středního Pootaví Strako-
nice.

Český Krumlov hostí trhy,
Dům U Beránka láká na dobroty
Stylové dřevěné výrobky, tradiční
velikonoční drobnosti, kožešinové
beránky. To vše lidé seženou až do
pondělí na velikonočním trhu na
náměstí Svornosti v ČeskémKrum-
lově. Navíc mohou ochutnat lido-
vou pochoutku – pečené brambo-
ry.
VDoměUBeránka v českobudě-

jovické Krajinské ulici vyvrcholí
v pondělí od 10 do 18 hodin Berán-
kovy Velikonoce. „Chystáme peče-
ní velikonoční sekané, nadívané
kohoutky i velikonoční trojboj.
Soutěžící budou třeba házet na
čáru. Zazní i básně nadějné a za-
padlé,“ pozval za organizátory Da-
vid Veis. Petr Kubát

Vynášení Morany Základní a mateřská škola v Rožmitále
na Šumavě se vrací ke starým zvyklostem. Vynášení smrti
(krajově též Moreny, Mařeny nebo Mořeny) se váže k páté
postní neděli před velikonočními svátky. Figura je ze slámy
a hadrů, má pomalovaný obličej a na krku korále z vyfouknutých
vajíček. Foto: Vendula Kovacsová (wenndykov.rajce.idnes.cz)

Jarní slavnost v Písku Kamenný most a okolí obsadí od 9 do 17 hodin jarmark s řemesly, dárky, suvenýry
a občerstvením. Na Fügnerově náměstí začíná v 10 hodin výstava nazvaná Mosty.

Vaším objektivem Vendula Kovacsová nafotila obnovování tradičních staročeských zvyků v Rožmitále na Šumavě a snímky uložila na server rajce.idnes. cz. Vybrané fotografie zveřejňujeme v jihočeské příloze MF DNES

Novohradská číše
Jubilejní 35. ročník začíná
zítra v 10 hodin v hotelu
Máj. Celý den bude patřit

standardním a
latinskoamerickým tancům.
3x foto: Slavomír Kubeš, MAFRA

Odemykání Lužnice
Účastníci 34. ročníku
se sejdou zítra v 10
hodin u Klikovského
mostu u Suchdola.

Ožije Kamenný most i řeka Lužnice
Nejen pletení pomlázek a zdobení vajec můžete zažít o velikonočním víkendu. V kraji je také spousta koncertů, hrady a zámky zahajují sezonu, zoo lákají na krmení


