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A ktuální výstava Romana
Týce v krumlovském Egon
Schiele Art Centru budí roz-

ruch. Kontroverzní umělec přivezl
portréty lidí z lidského popela. Na-
víc prodává limitovanou sérii dva-
nácti „obrázků“ s balíčkem s ostat-
ky. Týc upozorňuje na to, že česká
krematoria prý vyhazují přebyteč-
ný popel, který se nevejde do tříki-
lové urny. Jak na to přišel? Jak vy-
padá tvorba obrazů? Na to vše se
ho můžete zeptat. Roman Týc ve
čtvrtek od 14 hodin osobně prove-
de v galerii výstavou.

JIŽNÍ ČECHYKoncerty známých ka-
pel, taneční vystoupení i historic-
ký průvod přinesou městské Slav-
nosti Dotkni se Písku. Jednadvacá-
tý ročník začíná v pátek ve 14 ho-
din naVelkémnáměstí. Akcemá le-
tos podtitul Přemysl Otakar II.,
král železný a zlatý – 770 let od prv-
ní dochované písemné zmínky
o Písku.
„Slavnostní zahájení je v 18 ho-

din, kdy přijede postava krále Pře-
mysla Otakara II. v železné zbroji,
honosném plášti a zlatou korunou
vdoprovodu herolda a družiny rytí-
řů,“ uvedla Iveta Hodoušová, hlav-
ní dramaturgyně pořádajícího Cen-
tra kultury Písek.
Potom vystoupí Hana a Petr

Ulrychovi a kapela Javory. Po kon-
certě projde městem za hřmění
bubnů a svitu pochodní průvod.
Páteční program zakončí skupina
Kryštof.
V sobotu dopoledne obsadí Vel-

ké náměstí adrenalinové sporty.
Odpoledne pobaví děti Pískomil se
vrací s hostem Radkem Bangou.
Projekt navazuje na Kašpárka v roh-

líku. Vrcholem slavností bude Krá-
lovský turnaj rytířů, koncert Praž-
ského výběru v původní sestavě
a ohňostroj nad řekou Otavou.
Další program se odehraje na Al-

šově náměstí, Havlíčkově náměstí,
v Palackého sadech a letním kině.
Vstupné v předprodeji vyjde na
100 korun. Na místě pak 150 ko-
run. Zájemci si mohou koupit také
pamětní medaili za 80 korun.
Podrobné informace jsou na webu
www.dotknisepisku.cz.

Přehlídka nabídne 150 vzorků vín
Hned dvě gastronomické přehlíd-
ky začnou v pátek v 16 hodin v Pra-
chaticích. Gurmáni vyrazí na Sýry
a víno a Ryby a víno.
„Přehlídek se zúčastní 40 vinař-

ství z České a Moravské vinařské
oblasti a přihlásila se i dvě vinař-
ství z Rakouska. Celkem bude pre-
zentováno na 150 vzorků vín. Čers-
tvé ryby nám tradičně poskytují
naši jihočeští rybáři a rybářský
svaz,“ naznačil ředitel přehlídky
Michal Kočan.
Program hostí v pátek a sobotu

radniční sál, sklepy, arkády a Velké
náměstí. Vstupné činí 180 v před-
prodeji a 260 korun na místě. Více
je na www.syryrybyavino.cz.
Kapely Good Fellas, Gerda

Blank, Sunflower Caravan, Bur-
ning Lady, The Spankers, Dirty
Blondes nebo Bags lákají o víken-
du na Koupák Fest na volyňské
koupaliště. Lístky stojí na oba dva
dny 230 korun, jeden den vyjde na
200 korun.

Petr Kubát

Tip MF DNES
Roman Týc
provede výstavou
v Krumlově

Legenda Formace Pražský výběr zahraje v původní sestavě v sobotu
od 21.15 hodin na Velkém náměstí v Písku. Foto: Dan Materna, MAFRA

Tábor Nádrž Jordán dělníci odbahňují, takže byla prázdná. Kvůli velké
vodě se však rychle zaplnila. Foto: Vladimír Žamboch (lalik2.rajce.idnes.cz)

Strakonicko
Otava se většinou udržela
v korytě. Foto: Jakub Ouředník

(kubajzs.rajce.idnes.cz)

Suchdol nad Lužnicí
Lužnice se vylila z břehů a tropila
škody. Foto: Simona Hrušková

(simona-hruskova.rajce.idnes.cz)

JIŽNÍ ČECHY (pk) Oharek ve tmě,
Tři grácie, rozhledna Šiška a spous-
tu dalších obřích soch ozdobí Čes-
ké Budějovice a Hlubokou nad Vl-
tavou. Začíná šestý ročník výstavy
Umění ve městě. Vernisáž je ve
středu v 18 hodin na náměstí Pře-
mysla Otakara II., kde zahraje ka-
pela Strong Coffee.
Letošního projektu se účastní re-

kordních 14 sochařů a prostory se
rozšířily o Hlubokou nad Vltavou.
„Vzhledem k velikosti výstavních
prostor a množství soch je šestý
ročník pravděpodobně největší pře-
hlídkou monumentálního součas-
ného českého sochařství pod širým
nebem vČeské republice,“míní so-
chař a kurátor Michal Trpák.
Obyvatelé obou měst se mohou

vydat na letní sochařskou stezku.
Ta začíná na budějovickémnáměs-
tí u nejmonumentálnějšího díla,
kterým je rozhledna s přívlastkem
Šiška od Čestmíra Sušky. Vznikla
z opuštěné cisterny. Střed Budějo-
vic ozdobí ještě Dravec Jaroslava
Chramosty. Po celé léto budou hlí-
dat slepé rameno Malše Tři grácie
Radka Andrleho. Bohyně bude ze
střechy Hotelu Budweis sledovat
Myslitel Michala Trpáka.
V Hluboké nad Vltavou sídlí so-

chy v oranžerii u vstupu do Alšovy
jihočeské galerie, poblíž přístaviš-
tě bude rezonovat Leonardovo srd-
ce, v centru obyvatelé potkají krá-
čející stromy. „Sochařskou stezku
je možné završit na Vysoké noze
Martina Pertla pohledem do kraji-
ny a dohlédnout třeba i na Dračí
bránuOliny Franco poblíž basebal-
lového hřiště. Ti nejodvážnější mo-
hou projít skrz, a zakončit tak své
putování,“ dodává Trpák.

Tipy na tento týden
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Láďa Křížek zazpívá
Anděla na útěku
Anděl na útěku, Vzdálená, Čarovná
noc. Zpěvák Láďa Křížek vystoupí
s kapelou Kreyson v areálu hotelu
Clarion Congress v Budějovicích.
Venkovní koncert začíná v 18 ho-
din. Vstupné je zdarma.

BOROVANY

Klášter zve
na noc všemi smysly
Klášterní noc všemi smysly začíná
v pátek ve 20 hodin na nádvoří
a rajském dvoře v Borovanech
u Českých Budějovic. (pk)

Dotkni se Písku ozdobí
Pražský výběr a Kryštof

Petr
Kubát
redaktor
MF DNES

Český Krumlov
Město zaplavila voda z Vltavy

a Polečnice už v neděli.
Foto: Jan Klein

(honzikovo1.rajce.idnes.cz)

Husinecká přehrada
Hráz na Blanici si prošla

další zkouškou. Voda
přetékala přes

bezpečnostní přeliv.
Obce dál po proudu

zalila voda.
Foto: Milan Maxa

(maxxim.rajce.idnes.cz)

Písek
Kamenný most odolal rozbouřené
Otavě. Sochy z písku odpluly po řece.
Foto: Jana Vacková
(jjajina.rajce.idnes.cz)

Slepé rameno
řeky Malše
pohlídají přes
léto Tři grácie

České Budějovice
Lidé se chodili dívat na
Vltavu k Dlouhému mostu.
Foto: Miloslav Kusbach
(jcechy.rajce.idnes.cz)

Ničivé povodně na jihu Čech, jak je zachytili čtenáři

» Servis na týden
V pátek začíná na jihu
Čech několik velkých
akcí. Vypuknou městské
slavnosti Dotkni se Písku,
přehlídka Sýry a víno
v Prachaticích a Koupák
Fest ve Volyni.


