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S
oubory z celého světa zpes-
tří Mezinárodní folklorní
festival, kterýmbude žít Pí-
sek od středy do neděle.

V Palackého sadech v centru měs-
ta se představí například Taipei
Grass Mountain Folk Orchestra
z Tchaj-wanu, Hui Hula o na Pu´u
i kaNoe zUSA,Halk Bilimi ve Sana-
tlari Kulübü z Turecka či Ansam-
blul Hategana z Rumunska. Zahra-
niční hosty doplní řada tuzem-
ských souborů. Jedním z vrcholů
bude průvod účastníků festivalu,
který vyrazí v sobotu v 10.15 hodin
z Kamenného mostu.

Tipy MF DNES
ČIMELICE

Květiny ovládnou
zámeckou zahradu

Aranžované jiřiny, lilie nebo gladio-
ly provoní od čtvrtka do neděle are-
ál zámecké zahrady v Čimelicích na
Písecku. Koná se tam totiž tradiční
výstava květin, zahradních doplňků
a ochrany přírody Čimelice 2013.
Organizátoři vystaví i bonsaje, ma-
sožravé rostliny, kaktusy, sukulen-
ty, zeleninu, okrasné dřeviny nebo
suché květy. Otevřeno je ve čtvrtek
od 9 do 18 hodin, v pátek a v sobotu
od 8 do 18 hodin a v neděli od 8 do
17 hodin. Vstupné je 100 korun.
U školy pak bude k vidění drobné
zvířectvo.

DAČICE

Sochaři, řezbáři
i kováři obsadí náměstí
Odedneškamůžete vidět práci pat-
nácti sochařů, řezbářů a kovářů,
kteří budou modelovat plastiky na
dačickémPalackého náměstí. Z du-
bového dřeva vytvoří třeba sochu
svatého Lamberta nebo hračky na
dětské hřiště. Sochy pak umístí do
vesnic v okolí Dačic. Pátý ročník
akce Dačická řežba – dřevosochař-
ské sympozium obsadí náměstí
každý den od 8 do 18 hodin. Verni-
sáž hotových výrobků bude v sobo-
tu ve 14 hodin.

TŘEBOŇ

Předpremiéru Líbánek
uvede Jarchovský
Třeboňské kino Světozor bude
dnes v 15.30 a v 18 hodin hostit
slavnostní předpremiéru filmu
JanaHřebejka Líbánky s AnnouGe-
islerovou v hlavní roli. Drama ze
svatby totiž režisér točil loni v létě
na usedlosti u Stříbřece na Třeboň-
sku. Projekci v 18 hodin uvedou
známé osobnosti, přijede scenáris-
ta Petr Jarchovský, herec Stanislav
Majer nebo šéf Jihočeského diva-
dla Jiří Šesták, který si ve filmu
taky zahrál. Po filmu bude následo-
vat beseda.

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Filmy s tematikou
domova uvidíte v Kotvě
Budějovické kinoKotva zve od zítř-
ka do čtvrtka na filmový festival
Heimatfilm. Diváci zhlédnou čes-
ké a rakouské filmy s tematikou do-
mova. Zítra od 18 hodin je na pro-
gramu české syrové drama Poupa-
ta, od 20.30 hodin pak příběh žen
hledajících práci Mama Illégal.
Vstupné je buď zdarma, nebo vy-
jde na 50 korun. Některé projekce
doplní hosté. Kompletní program
a další informace jsou na www.ki-
nokotva.cz. (jaš)

HOŠTICE V krimikomedii Ro(c)k
podvraťáků muzikanta jenom
hrál, teď se jím však stane dooprav-
dy. Herec Martin Písařík bude jed-
ním z hvězdných hostů, kteří za-
vzpomínají na legendu české coun-
try scény, zpěváka Michala Tučné-
ho. Písařík se totiž přidá k Františ-
kuNedvědovi nebo Jaroslavu Uhlí-
řovi a v sobotu zazpívá na tradiční
akci Stodola Michala Tučného
v Hošticích u Volyně.
Program 16. ročníku oblíbené

akce, na kterou v minulých letech
zavítalo až 10 tisíc lidí, ale začne
už v pátek v 15 hodin. Na progra-
mu jsou vystoupení osmi interpre-
tů včetně Moonshine Howleres,
Blueground nebo To-
máše Linky, který s Mi-
chalem Tučným spolu-
pracoval.
Hlavní část vypukne

v sobotu ráno. Již
v 9.15 hodin obsadí pó-
diumpísničkářka Kate-
řina Marie Tichá, po ní
už nerozezní Hoštice
proslavené trilogií Slun-
ce, seno... nikdo jiný než hudební
hvězdy. Ve 12 hodin nastoupí drži-
telé ceny Anděl Mandrage s hity
jako Šrouby amatice nebo Františ-
kovy lázně.
„Zahrají mimo jiné proto, že je-

jich bubeníkovi šel Michal Tučný
za kmotra. Chceme se přiblížit i ji-
ným skupinám návštěvníků,“ říká
pořadatelka Gabriela Nováková
s tím, že po Mandrage návštěvníci
uslyší Ivana Hlase, Spirituál Kvintet
nebo Jaroslava Uhlíře s kapelou.
V sobotu večer už ale půjde jen

o slavné country melodie a největ-
ší hity Michala Tučného, který je

vHošticích pohřbený. Večerní pro-
gram odstartuje v 19.30 vystoupe-
ní Františka Nedvěda. „Zvali jsme
ho už několikrát, ale letos poprvé
to vyšlo. Vůbec letošní ročník je na-
bitý hvězdami, od Uhlíře po Mlád-
ka,“ doplňuje Nováková.
Moderátor Aleš Háma tak na pó-

dium pozve třeba Ondřeje Rumla,
Ondřeje Hejmu, Míšu Leichta, Bo-
houše Josefa nebo Františka Segrá-
do. „Lidé si chtějí zkrátka zazpívat
a na tom je program postavený,“
prohlašuje organizátorka.
Vstupné vyjde v předprodeji

v síti Eventim na 550 korun, na
místě lidé zaplatí 600 korun.
Vstup pouze na páteční program

stojí 120 korun. Další
informace jsou na
www.smt.kyno.cz
„Proti“ hvězdám

naopak půjde sobotní
rockový a metalový
Antistar Fest. Čtvrtý
ročník rozduní pivo-
varskou zahradu
v Českém Krumlově
od 14 hodin. „Na za-

čátku jsme měli pocit, že na jihu
chybí rockový festival. Zveme růz-
né kapely různých žánrů, převažu-
je rock, hard rock ametal,“ říká or-
ganizátor Robert Kubík.
Až do 22 hodin se na scéně vy-

střídají hardcoreoví Better Way
z krajského města nebo me-
talrockoví Satisfucktion. Ve 22.30
hodin na programnaváže afterpar-
ty v klubu Fabrička.
Vstupné stojí 250 korun a platí

se pouze namístě. „Zveme celé ro-
diny. Dětimají vstup zdarma amo-
hou si vyhrát v zahradě,“ doplňuje
pořadatel. Jan Škoda

Karel
Hrdina
editor
MF DNES

Trampský bard
„Františka Nedvěda jsme

zvali už několikrát, ale letos
poprvé to vyšlo. Vůbec
letošní ročník je nabitý
hvězdami, od Uhlíře po

Mládka,“ vypočítala
organizátorka Gabriela

Nováková.
Foto: Daniel Beran, MAFRA

Památku Michala
Tučného uctí
i František Nedvěd

Vaším objektivem Jan Klein nafotil slavnosti ve Volarech a snímky uložil na server rajce.idnes.cz

Český Krumlov
Kino Luna
Revival sobota 20.00

neděle 20.00
Očista pondělí 20.00
Robbie Williams: Take the crown tour 2013

úterý 20.00
Šmoulové2 středa 17.30
Lovelace: Pravdivá zpověď královny porna

středa 20.00

České Budějovice
Multikino CineStar
Percy Jackson: Moře nestvůr pondělí 14.00,

15.20, 16.20,
17.40, 18.40, 20.00

úterý 14.00, 15.20, 16.20,
17.40, 18.40, 20.00

středa 14.00, 15.20, 16.20,
17.40, 18.40, 20.00

V zajetí démonů pondělí 21.00
úterý 21.00
středa 21.00

Red2 pondělí 16.30
úterý 16.30
středa 16.30

Machři 2 pondělí 16.50, 19.00, 21.10,
21.20

úterý 16.50, 19.00, 21.10, 21.20
středa 16.50, 19.10, 21.20

Revival - Smoke, to byli čeští Rolling Sto-
nes. Za nejasných okolností se ale v roce
1972 rozpadli a každý ze čtyř bývalých mu-
zikantů se s údělem rockera ve výslužbě vy-
rovnal po svém. Každý z nich má teď za se-
bou svůj život a svůj vlastní příběh. A taky
jejich pohnutky k oživení kapely Smoke
jsou různé - peníze, touha po ztracené slá-
vě, touha pomoci kamarádovi, anebo se ješ-
tě jednou pořádně odvázat. Jejich světy se
potkávají a oni si začínají užívat hudby, ka-
marádství a života na pódiu i za ním

pondělí 19.00, 21.30
úterý 19.00, 21.30

středa 19.00
Šmoulové 2 pondělí 14.00, 14.30, 15.00,

15.30,
16.15, 16.50, 17.50

úterý 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.15, 16.50, 17.50

středa 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.15, 16.50, 17.50

jOBS pondělí 18.30, 20.10
úterý 18.30, 20.10
středa 18.30, 20.10

Wolverine pondělí 21.10
úterý 21.10
středa 21.10

Univerzita pro příšerky pondělí 14.30
úterý 14.30
středa 14.30

Elysium pondělí 19.10, 21.10
úterý 19.10, 21.10
středa 19.10, 21.10

Pot a krev pondělí 17.20, 20.00
úterý 17.20, 20.00
středa 17.20, 20.00

Kino Kotva
Život té druhé pondělí 17.45
Liberace! pondělí 20.00
Poupata úterý 18.00
Mama Illegal úterý 20.30
Česká vesnice & Pevnost středa 18.00
Grenzgäger středa 21.00

Kaplice
Kino Kaplice
jOBS středa 19.00

Milevsko
Kino Bios
Percy Jackson: Moře nestvůr

pondělí 20.00

Písek
Letní kino
Jasmíniny slzy pondělí 21.00

úterý 21.00
Skyfall středa 21.00

Strakonice
Kino Oko
Machři 2 pondělí 20.00

úterý 20.00
středa 20.00

Soběslav
Kino SCS
Drsňačky středa 20.30

Třeboň
Kino Světozor
Líbánky pondělí 15.30, 18.00
Já padouch 2 úterý 17.00
Velký Gatsby úterý 20.00
R.I.P.D. - URNA středa 17.00
Babovřesky středa 20.00

Tábor
Kino Svět
Já padouch 2 pondělí 17.30

úterý 16.30
středa 17.30

Lovelace: pravdivá zpověď královny porna
pondělí 20.00
středa 20.00

Robbie Williams: Take the crown tour 2013
úterý 19.50

Velešín
Kino Velešín
Red 2 středa 19.30

Tip MF DNES
Folklorní soubory
roztančí od středy
do neděle Písek

V plném nasazení
Broňa Míka ze Satusfuction zpí-
vá s obrovským nasazením.
I další vystoupení rockových,
metalových a hardcorových ka-
pel v Českém Krumlově budou
nabitá energií.
Foto: MAFRA

Dřeváky klapaly ve Volarech
Rekord v počtu lidí obutých v dře-
vácích letos na Slavnostech dřeva
ve Volarech na Prachaticku nepa-
dl. Do tradiční dřevěné obuvi se
obulo jen 201 účastníků, kdežto při
rekordu v roce 2010 to bylo 263
lidí. Slavnosti dřeva se letos ve
městě pořádaly podvacáté a jejich
smyslem je připomenutí starých
a téměř zapomenutých řemesel.

Foto: Jan Klein
(honzikovo1.rajce.idnes.cz

PROGRAM

Víkendové festivaly
Stodola Michala Tučného
Pátek - výběr z programu
Zelenáči 18.30
Tomáš Linka 21.10
The Moonshine Howleres 22.30
Sobota - výběr z programu
Mandrage 12.05
Ivan Hlas 13.25
Ivan Mládek a Banjo Band 15.50
Žlutý pes 17.10
Jaroslav Uhlíř a kapela 18.30
Večer se na pódiu vystřídají napří-
klad Martin Písařík, Ondřej Ruml,
František Nedvěd, Míša Leicht, Le-
ona Černá, Tomáš Trapl

Antistar Fest Český Krumlov
Pivovarská zahrada od 14.00
Better Way, Satisfucktion, Never
Hope, Who Killed Marilyn? Censor-
shit, Gutalax, The Duffs, Be-
thrayer, Born Again, Snail

Stodola Michala Tučného nabídne pestrý program. Do Hoštic u Volyně,
kde je známý zpěvák country pohřbený, se sjedou mladí muzikanti i osvědčená
jména. Pivovarskou zahradou v Českém Krumlově zase bude dunět rock a metal.

„Mandrage zahrají
mimo jiné proto,
že jejich
bubeníkovi šel
Michal Tučný
za kmotra.“
Gabriela Nováková
organizátorka

Kina Robbie Williams na plátně


