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Program na období 13. – 19. července 2015

Černá v Pošumaví a okolí
Letní Kino Černá v Pošumaví
Pozor, důležité oznámení !!!!!
Z technických důvodů je letní kino pro promítání filmů stále mimo provoz. Do odvolání.
14.07. „Divadlo v letním kině“ – kolotoč pohádek, divadlo Hluboká
V červenci je kino otevřené od 20:45 a promítat se začíná ve 21:30 – 22:00 (podle slunce), kino
disponuje 120 krytými místy – promítání za každého počasí)
Více info na www.pravejletnak.cz
Windy Point – Jestřábí, pláž u jachtklubu
16.07. od 21:30 hodin film „SURFAŘKA“ - fpodle skutečného příběhu
18.07. od 20:00 hodin „HAVANA CLUB PARTY“ - party s dárky
Více info na www.windypoint.cz

Rybníky Černá
Soukromý revír určený pro „komerční rybolov“. Jedná se o soustavu několika rybníků, kterou
vybudoval na starém mlýnském náhonu již hrabě Kolowrat. K lovu není potřeba rybářského lístku
ani povolenky. Rybolov je u nás možný celoročně.
V zimě nabízíme lov "na dírkách". Obsádka rybníků sestává z pstruhů, sivenů, kaprů, línů a amurů.
Během hlavní sezóny jsme schopni čerstvě uloveného pstruha či sivena ihned připravit.
Tak můžete pobyt u nás zakončit přijemným posezením nad vlastním úlovkem v maličké venkovní
restaurací nad hladinou jednoho z rybníků.
Celoročně je na rybárně možné koupit - pstruha, sivena, kapra a štiku. Které zpracujeme dle Vašeho
přání.
Otvírací doba rybárny a sportovního rybolovu: Pondělí - Neděle 10:00 – 20:00
Rybolov mimo provozní dobu je možný po předchozí telefonické domluvě na čísle 777 716 409.
Více info na tel. 777 716 409 nebo na internetových stránkách: rybnikycerna.blogspot.cz
Více info na: www.cernavposumavi.cz
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Hořice na Šumavě
18.7. od 16:00 hodin DVA KONCERTY ČESKÝCH ROCKOVÝCH LEGEND: „TURBO“ a „EXTRA BAND
revival“ a hosté NARTTU KRYPTON
16:00 – NARTTU
18:00 - EXTRA BAND revival - 2 hod. koncert
21:00 - TURBO - 2 hod. koncert
00:00 - KRYPTON
vstupné na místě 350,- Kč
v předprodeji 290,- Kč
Více info na : www.horicenasumave.cz
Pohádková rezervace
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Vstupenky je nutné rezervovat na tel.: 606 572 439 nebo na emailu:
karkulka@pohadkovarezervace.cz
Emailem minimálně týden předem!
Představení se konají na 500 m dlouhé trase v lese, musí se u nich chodit a pomáhat. Trvají 1 hodinu
a 30 minut, cesty jsou sjízdné pro terénní kočárky (doporučujeme krosničky) a jsou určeny pro
normální lidi od 3 do 87 let. Hraje se i za špatného počasí. U parkoviště je otevřeno občerstvení s obří
klouzačkou, vhodnou jako doplněk k poobědvání.
Pohádkovou rezervaci můžete navštívit od úterý do pátku v uvedených časech, v termínu
od 01. 07. do 22. 08. 2015.
Hrajeme též o víkendech: 1.8. (so) , 16.8. (ne). Víkendový program bude upřesněn.
CENA: 101,- Kč / osoba za představení
osoby do 2 let a chovná zvířátka zdarma
osoba nad 65 let za 50,- Kč
Více info na www.pohadkovarezervace.cz

Frymburk a okolí
Wellness hotel Frymburk
Saunování při svíčkách
Užijte si zážitkové saunování. Zdravá relaxace provoněná pohodou.
24.07. a 25.07. od 18:00 hodin
Ceremoniál od 20:00 hodin
(vstup pouze pro dospělé osoby)
Během saunování bude pro Vás připraveno osvěžení v podobě ovocných mís, pramenité vody a
domácí letní limonády.
Prázdninový relax pro rodiny s dětmi
Očekávané prázdniny jsou tady a my v našem wellness centru pro Vás a Vaše děti máme připravený
veliký výběr relaxačních masáží. Dopřejte celé rodině úžasný zážitek s vybranou procedurou.
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Dětská ovocná masáž (4-15let)
500,-Kč/25min
Jemná masáž působí velice pozitivně, osvěží a přináší pocit štěstí. Svěží vůně regeneruje, zvláčňuje,
hydratuje pokožku. Pomáhá proti stresu, nervozitě. Masáž má pozitivní účinky na nervovou soustavu.
Vůně působí při neklidu a napětí, má zklidňující účinky.

Dětská vanilková masáž (4-15let)
500,-Kč/25min
Vanilková masáž je jemná relaxační masáž pravým vanilkovým olejem, která děti doslova uchvátí.
Pozitivně působí na srdeční a mozkovou činnost, odstraňuje únavu a naplní optimismem.
Dětská masáž „KIRI KIRI“ (6-15let)
500,-Kč/25min
Uvolňující relaxační masáž vonnými olejíčky je pro děti příjemným a neobvyklým zážitkem, který
navozuje pocit vnitřního klidu a harmonie. Dětská masáž napomáhá ke klidnému spánku a celkové
regeneraci dětského těla a mysli.
Masáž pro malé sportovce (6-15let) 500,-Kč/25 min
Masáž pro malé sportovce je vhodná pro sportovně nebo tanečně aktivní děti. Dětská masáž
napomáhá k uvolnění svalstva, tělesného napětí a k celkové regeneraci, jak po fyzické tak po
psychické stránce. Doporučuje se při větším sportovním či jiném zatížení.
Masáž „ČOKOLÁDOVÁ PRINCEZNA“ (4-10let) 590,-Kč/45min
Oblíbená dětská masáž, u které dítě vnímá sladkou vůni čokolády, a tím navozuje pocit dobré nálady,
radosti a pohody. „Čokoládová princezna“ je masáž teplou voňavou čokoládou. Prováděním masáže
dochází k uvolnění ztuhlých
svalů a odplavení toxických látek. Pokožka zůstává po masáži jemná a
příjemně vyhlazená.
Masáž „MEDVÍDEK MEDDY“ (4-10let) 520,-Kč/35min
Dětská masáž „Medvídek MEDDY“ je vhodná pro děti, které mají sklon k častému nachlazení. Během
masáže se nanáší na záda a nohy teplý med, který se masážními hmaty vmasíruje do pokožky, kde
dochází ke stimulaci imunitního systému a detoxikaci organismu.
Rezervace: +420 380 300 330, info.wellness@hotelfrymburk.cz

POWER JÓGA - Díky power józe procvičíte celé tělo, koncentrujete se a zpevníte svalstvo.
- každou středu ráno od 8:00 do 9:00
- cena lekce: 100,-Kč, permanentka na 5 vstupů: 400,-Kč
- na lekcích se na Vás bude těšit Jana Toušková
Tel.: +420 380 300 311, info@hotelfrymburk.cz
SPINNING - Ideální pro udržení nebo zlepšení kondice.
- každou středu od 18:00 do 19:00
- cena lekce: 105,- Kč, permanentka na 5 vstupů: 450,- Kč
Adventure golf – zábava pro malé i velké hráče, amatéry i profesionály, skupiny i jednotlivce.
Interiérové hřiště s 9 jamkami. Možnost hry za každého počasí.
Více info na: www.hotelfrymburk.cz
Muzeum na náměstí
Muzeum Frymburk, jediná instituce svého druhu na celém Lipensku, dostalo do vínku nově
zrekonstruovanou budovu na náměstí č.p. 5. Tento projekt „Frymburk – stavební úpravy a přístavba
domu č.p. 5“ byl spolufinancován Evropskou unií. Vlastníkem objektu a investorem rekonstrukce v
objemu jedenácti miliónů korun byl Městys Frymburk a zhotovitelem stavby firma Vidox s.r.o.
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Muzeum ve Frymburku mapuje život v oblasti v posledních staletích i nejradikálnější proměnu, která
přišla se stavbou přehrady. V muzeu jsou proto, mimo jiné, i některé exponáty dávno ztracené pod
vodou. Posláním frymburského muzea je sběr historických předmětů a artefaktů z území bývalé fary
Frymburk, zahrnující 12 okolních obcí a osad. Spolu s muzeem vznikla i dobrovolná organizace
Frymburská muzejní a vlastivědná společnost. Obě organizace se systematicky zabývají
schraňováním, odborným ošetřováním a prezentací všeho zajímavého, včetně exponátů prakticky
ztracených pod vodou blízké Lipenské přehrady. Vlastní výstavní prostor je umístěn v přízemí. V
prvním patře byly vytvořeny a vybaveny depozitáře muzea a pracovna. Ve dvoře muzea pak byla pod
přístřeškem zřízena venkovní expozice.
K vidění je stálá výstava, kde nechybí pravěké nástroje, ale i různé předměty denní potřeby,
pocházející z doby od 13. století až do současnosti, nebo díla básníka Šumavy Adalberta Stiftera.
Hřebíky na dřevěném sloupku z fasády staré radnice ze začátku minulého století znázorňují, kolik lidí
odešlo bojovat a počty válečných příspěvků. Po válce sloupek zmizel, historici ho objevili v Českém
Krumlově. Odtud byl zápůjčkou vrácen do Frymburku. Padesát let staré snímky, které ležely v archivu,
ukazují, jak některé domy postupně mizely pod lipenskou hladinou. Frymburk kdysi už své muzeum
míval. To vzniklo v roce 1923 a fungovalo až do roku 1945. Znovuotevřeno bylo opět až v dubnu
2010.
Více info na: www.ifrymburk.info

obec Milná
Sklárna Tasta – vstup do sklárny je zdarma, je možné pozorování skláře během výroby a zakoupit
výrobky v prodejně.
Otevírací doba: pondělí-pátek: 06:00 – 14:00 hodin
Více info na: www.tasta.cz

Horní Planá a okolí
areál bývalé tržnice Horní Planá
16.07. od 17:00 hodin koncert „No stress, Pakáš“ - 17:00 hod. koncert skupiny No stress - bluesrock
a od 20:30 hodin Pakáš - ska- funk z města Příbram.
Letní kino
17.07. od 21:45 hodin „POŠŤÁK PAT VE FILMU“ / VB / animovaný rodinný
18.07. od 21:45 hodin „NA MAMUTA“ / F / komedie, road movie Šedesátník Serge nasedá na
legendární motorku Mammut z roku 1973 a "řítí" se za bývalými zaměstnanci získat potvrzení
potřebná k vyřízení zasloužené penze. Jenže seniorská vyjížďka se brzy promění v bláznivou roadmovie plnou bizarních setkání. Hrají: vynikající Gérard Depardieu, Yolande Moreau
Více info na: www.horniplana.cz

Olšina
Více info na: www.vls.cz/olsina

Pobočka regionálního muzea Památník Adalberta Stiftera
Stálá memoriální expozice: Adalbert Stifter a rodný kraj – o životě a díle spisovatele ve vztahu
k Horní Plané a Šumavě.
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Výstavy:
„Když ještě len velkou cenu měl…“
Len na Šumavě a Hornoplánsku - Výstava o pěstování, zpracování a významu lnu v životě člověka a
lidových zvycích.
Po zarostlém chodníčku / Auf verwachsenem Pfad - Dřevoryty a knihy / Holzschnitte und Bücher
Christian Thanhäuser
Ze břehů staré Vltavy - Krajina, domy a lidé před vznikem Lipenské přehrady
Centrum Adalberta Stiftera
Výstava Horní Planá a okolí - dějiny Horní Plané a okolních vesnic ve starých fotografiích
Více info na: www.horniplana.cz

Nová Pec a okolí
Více info na: www.novapec.info

Lipno nad Vltavou a okolí
přístaviště parníků Lipno Line
16.07. od 19:00 hodin „BENÁTSKÁ PLAVBA“ na lodi ADALBERT STIFTER - Přijďte se pobavit do
lipenských "benátek" a zažijte plavbu na lodi ADALBERT STIFTER v benátském stylu. Je pro Vás
připraven bohatý program s maskami, kejlíři, hudbou, stylovým jídlem a italskými nápoji.
Odplouváme ve čtvrtek, dne 16.07.2015 v 19:00 hodin z přístaviště v Lipně nad Vltavou.
Doba plavby: 2,5 hodiny
Cena: CZK 1.300,--/osobu
Plavba není vodná pro děti do 8 let.
Cena obsahuje: 2,5 hodinovou plavbu, přípitek, doprovodný program, hudbu, 3-chodovou
servírovanou večeři
Dress code: Elegantní oblečení
Tuto plavbu je nutné rezervovat nejméně 2 dny předem, a to telefonicky na čísle 602 403 364,
e-meilam: info@lipno-line.com nebo pomocí kontaktního formuláře.
Více info naleznete zde: www.lipno-line.com

Paluba Bar, Kapitanát Marina Lipno – přístav Landal Marina Lipno
„Hudební večery s Jazzem“ - Jazzujeme přímo u lipenského moře. A to každé prázdninové pondělí od
18 do 20 hodin na horní terase Paluba Baru.
Hrát pro vás bude jihočeská jazzová kapela jazZÍKAspol a dokonalou atmosféru pohody a relaxu
doladíme vůní kávičky, dortíků nebo míchaných drinků a domácích limonád.
Přijďte se na Paluba Bar zaposlouchat a užít si na Lipně další nevšední zážitek s rodinou a přáteli.
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V případě špatného počasí budeme hrát a těšit se na vás v restauraci v kempu Modřín.
Více info na: http://www.lipnogastro.cz/novinky/jazzujeme-primo-u-lipenskeho-more.html
Více info na: www.lipno.info

Stezka korunami stromů, Kramolín
14.07. večerní koncert „Jitka Malzyk & Vojtěch Jindra“ - současná irská hudba
kemp Modřín
17.07. „HITY (a) GRILOVÁNÍ“ - každý pátek od 19 hodin v Restauraci Modřín večer plný grilovaných
specialit a živé hudby ve stylu country, rock, folk a dalších hitů.

sportovní hala v Amenity Lipno (dříve Lipno Point)
od 30. 05. - 07.09. „KOSTKOMÁNIE NA LIPNĚ“- Modely z LEGO® kostek již čekají!
I letos budeme rádi, pokud se s námi zapojíte do stavby největšího LEGO® města u nás.
Sháníme šikovné architekty, zahradníky a dopravní inženýry, aby dostavěli volné městské plochy.
Domy, paneláky, parky, nemocnice, hřiště, křižovatky, továrny - zkrátka vše, co do správného města
patří. Stavitelé, pospěšte si, plocha 50 m2 se bude brzy plnit. Navíc ani letos nebudou chybět
tematické animační programy a soutěže.
Více info na: www.ujizdimenakostkach.cz/info/6-kostkomanie

Veškeré zážitky, které Lipno nabízí, si již můžete užívat. K již otevřeným provozům, přibyli další a
Lipno je kompletně k dispozici. K otevřené Stezce korunami stromů, sjezdovým koloběžkám,
lanovce, vodnímu ráji Aquaworldu Lipno, půjčovně kol, elektrokol a in-line bruslí Intersport rent
přidal lanový park i s velkou atrakcí – let na kladce nad částí areálu, je možné si půjčit elektročluny a
k dispozici je červená trať v bikeparku. První nadšené děti přivítají i trampolíny na dětském hřišti u
centrálního parkoviště.

Bikepark Lipno
Otevírací doba Bikeparku Lipno:
červen = o víkendech – sobota + neděle – 09:00 – 19:30
Ve všední den Vám rádi vybavení zapůjčíme po předchozí rezervaci, kterou nám prosím zašlete
minimálně 24 hodin předem na email bike@lipnoservis.cz. Do rezervace prosím uveďte datum a
hodinu, kdy si chcete vybavení půjčit a dále výšku, váhu a věk osoby, pro kterou si kolo přejete
rezervovat!
3000 metrů dobrodružné a zábavné jízdy v lesním terénu na Rodinné trati a nové Sportovní trati s
nádherným výhledem na Lipno. Rodinná zábava na kole, jak ji ještě neznáte. Vhodné pro děti od 8
let, začátečníky i pokročilé!
- pohodlná přeprava kol na čtyřsedačkové lanovce
- možnost zapůjčení veškerého vybavení přímo u lanovky
- parkování zdarma, restaurace s barem a terasou
- speciální kurzy se zkušeným průvodcem
- Pro bikery jsou určené pokladny číslo 2, 3 a 4
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Tak dobrou náladu s sebou a hurá za zážitky do Lipna nad Vltavou.
Více info na: www.lipno.info

Loučovice a okolí
Více info na: www.loucovice.info

Přední Výtoň a okolí
Hotel Svatý Tomáš
Nová silnice na Svatého Tomáše! Po létech jednání se nám podařilo prosadit rekonstrukci povrchu
silnice z Frýdavy na Svatý Tomáš. Vaše cesta k nám na náš hotel bude po celý rok pohodlnější.
Rekonstrukce byla součástí projektu modernizace silnic III. třídy, kterou zajišťuje Krajská správa
a údžba silnic Jihočeského kraje, za což jí patří poděkování.
Více info na: www.hotel-svatytomas.cz
A v podvečer, kdy bývají v zapadajícím slunku nejkrásnější výhledy, může celá rodina vyrazit na
obhlídku osady Svatý Tomáš, a zejména k místnímu gotickému kostelu Svatý Tomáš ze 14. století 300 m od hotelu, a hlavně k dominantě Svátého Tomáše, k Vítkovu hrádku. Prohlédnout si jeho
staleté zdi, vyšplhat se na věž a rozhlédnout se po okolí, vskutku do daleka – nejen po okolních
šumavských lesích a na Lipenské jezero, ale, při troše štěstí na počasí a dobrou viditelnost, až k
vzdáleným Alpám! Vítkův hrádek je od hotelu vzdálen 500m a je nejvýše položenou zříceninou hradu
v České republice.
Vítkův Hrádek
Hrádek a jeho vyhlídka je v měsíci ČERVENCI otevřen denně 10:00 – 18:00 hodin.
Na požádání otevřeno i déle a možnost pořádání soukromých akcí.
Vstupné: dospělý 50,- Kč, děti 25,- Kč.
18.07. od 14:00 hodin hudebně zábavné odpoledne Lojzy Ptáka
Více info na: www.vitkuvhradek.cz

Stožec a okolí
IS Stožec
14.07. od 13:00 - 15:00 hodin „Kam se poděl ovčí kožíšek?“ Přijďte si vyzkoušet, co vše se dá udělat z
ovčího rouna – dozvíte se, jak se zpracovává ovčí vlna a vyzkoušíte si plstění metodou nasucho. Tel.:
388 335 014, 731 530, 466
Cena programu: 50,- Kč
Železniční zastávka Ovesná (2 km od Nové Pece)
16.07. od 10:30 - 14:30 hodin „Po stopách medvěda“. Sraz: Železniční zastávka Ovesná (2 km od
Nové Pece)
Již od roku 1967 se můžeme nechat unášet tajuplnou Medvědí stezkou. Vydáme se po stopách
geologického vývoje šumavského pohoří, dávné i novější historie tohoto kraje.
Tel.: 388 335 014, 731 530 466
Trasa 7 km do Jeleních Vrchů, středně náročná. Minimální počet účastníků 5.
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
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IS Stožec
21.07. od 09:00 - 12:00 hodin „Lesní hraní s přírodou“ - Vydejte se s námi poznávat lesní svět hrou.
Doprovod po Areálu lesních her ve Stožci.Tel.: 388 335 014, 731 530 466
Trasa 4,5 km, středně náročná. Minimální počet účastníků 10.
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
Více info na: www.npsumava.cz
Více info na: www.stozec.cz

Vyšší Brod a okolí
Poštovní muzeum
20.06. – 30.09. „Adolf Born a ilustrace pro malé i velké“. Otevřeno denně mimo pondělí.
Pobočka Poštovního muzea ve Vyšším Brodě připravila na letošní sezonu čtyřvýstavu zaměřenou na
tradiční a snad také budoucí tvůrce poštovních známek.
Galerie v historické radnici
08.07. – 30.07. výstava fotografíí – „Brody v Brodě“ -Otevřeno denně s otvírací dobou informačního
centra, tj. 10°° - 18°° hodin
Klášterní zahrada
16. 07. od 19:00 hodin KLÁŠTERNÍ KONCERTY 2015
„BABOUCI“ - Nejstarší jihočeská dechovka, s tradicí z roku 1868, která dokáže zaujmout a pobavit
široké spektrum posluchačů. Vstupné 100,- Kč
Poštovní muzeum
Vlastní muzejní expozice je umístěna v rozsáhlém areálu cisterciáckého kláštera.
Vyšší Brod je snadno dostupný autem, autobusem nebo vlakem. V letní sezoně jsou autobusové a
vlakové spoje posíleny.
Upozornění: Expozice Poštovního muzea není bezbariérová.
Rozsáhlá expozice dějin poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od roku 1526 do současnosti
na ploše téměř 2000 m²unikátní sbírka vozů, kočárů a saní z 19. století historické poštovní
stejnokroje, vývěsní štíty, pokladny, schránky, mapy, ukázky korespondence, staré psací potřeby,
výplatní a orážecí stroje, rekonstrukce poštovních úřadoven z 18. a 20. století, telegrafní, dálnopisné
a telefonní přístroje pozdně gotické, renesanční a barokní interiéry.
Zaměstnanci České pošty mají po předložení průkazu zaměstnance vstup zdarma.
Dospělí:
50 Kč
Studenti a důchodci:
20 Kč
Děti do 6 let v doprovodu rodičů:
zdarma
Držitelé karty AMG ČR, NPÚ, ICOM a Svazu muzeí na Slovensku vstup zdarma.
Více info na: www.mestovyssibrod.cz

Rožmberk nad Vltavou a okolí
V měsících červenci a srpnu je pro Vás vedle hlavní prohlídkové trasy připraven také okruh Soukromé
pokoje, jehož součástí je výstup na Anglickou věž, a Muzeum hrdelního soudnictví.
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Provozní doba je ve dnech úterý až neděle od 9.00 hodin, poslední prohlídka začíná v 17.00 hodin.
Přesné časy prohlídek pro aktuální den vzhledem k možným rezervacím zájezdů najdete na pokladně
hradu, případně Vám je sdělíme na telefonický dotaz.
státní hrad Rožmberk
14.07. od 19:00, délka 60 minut „BRATŘI Z RŮŽE“ - skupina historického šermu
Vstupenky budou v prodeji na místě před začátkem představení
15.07. od 19:00, délka 60 minut „Fraška o Dušanově duši“ - Divadlo Spektákl
Příbeh o lásce dvou mladých lidi a hledání...
Hudební festival České Hrady
17. 7. 2015 - 18. 7. 2015 od 19:00
České hrady.cz je letní kulturní festival. Program festivalu je postaven na vystoupení špiček české a
slovenské hudební scény.
Letní kulturní festival České hrady.cz a Moravské hrady.cz je také zaměřen na rozvoj turistického
ruchu a zviditelnění krásných historických památek v regionech. Nabídne netradiční atmosféru, která
se bude lišit od ostatních letních festivalů nejen ojedinělým prostředím ale i bohatým sortimentem
doplňkových služeb a občerstvení. V ceně vstupenky jsou zahrnuté i prohlídky stálých expozic hradů.
Hudební produkce se uskuteční v areálu na okraji města Rožmberk nad Vltavou.
Více info na: www.hrad-rozmberk.eu nebo www.mestorozmberk.cz

Český Krumlov a okolí
Volnočasový klub pro děti a mládež na sídlišti Mír
13. - 16.07. od 10:00 - 15:00 hodin „ULICEMI KRUMLOVA“ - Centrum pro pomoc dětem a mládeži,
o.p.s. pořádá první ročník akce, která je zaměřena na "pouliční" umění - součástí jsou workshopy o
historii street artu, českých i zahraničních představitelích, základních technikách apod. Akce je určena
především mladým lidem ve věku od 14 do 18 let a je nutné se účastnit všech aktivit (tj. od pondělí
do pátku). Přihlášení účastníci mají veškeré aktivity a materiál ZDARMA (přihlášky stahujte na webu
www.cpdm.cz).
Pivovarská zahrada
14.07. 19:00 hodin „BLACKMORE’S NIGHT“ - Projekt Blackmore’s Night vznikl v roce 1997, když se
britský kytarista Ritchie Blackmore spojil se svou životní partnerkou, americkou zpěvačkou Candice
Night. Za pomoci akustických i elektrických kytar, smyčců a řady rozmanitých renesančních
hudebních nástrojů se Blackmoreovi daří, za výrazné pomoci svůdného hlasu Candice, převést
všechny zdánlivě nesourodé prvky hudby středověku, v níž splývají romantismus s mysticismem, do
vlastního, naprosto jedinečného stylu.
Kino LUNA Český Krumlov
15.07. od 21:30 - 23:00 „CARMEN LIVE OF TAORMINA V KINĚ LUNA“ - Klasický příběh milenců v
Bizetově mistrovském díle z roku 1874. Nenechte si ujít velký zážitek přinášející letní pohodu i
jižanskou vášeň. V režii Enrica Castiglioneho a s dirigentem Myronem Michailidisem uslyšíte a uvidíte
více než tříhodinovou operu ve čtyřech dějstvích se sólisty: Elena Maximova, Giancarlo Monsalve,
Isabel Rey, Michael Bachtadze ad. Pořadatelé z kina LUNA nabízejí uvítací drink.
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Otáčivé hladiště, Zámecká zahrada
16.07. - 26.07. od 21:30 hodin „CARMEN“ / ATTILA EGERHÁZI, GEORGES BIZET ,RODION SHCHEDRIN
– BALET. Příběh Carmen a Dona José, toto klasické a již světoznámé dílo, vypráví o přání, žárlivosti,
lásce, hříchu a pomstě.
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL ČESKÝ KRUMLOV
17.07. - 08.08. Spojení atraktivního prostředí historického města a hudby mnoha žánrů od 15. století
až po současnost, navíc za účasti řady slavných našich i světových interpretů, vydobylo festivalu
skvělé renomé. Přehlídka je nejen vrcholem krumlovského kulturního léta, ale jednoznačně i přední
kulturní akcí v rámci celé České republiky.
SUMI JO /SOPRÁN/, DANILO FORMAGGIA /TENOR/, SOČR, PETR VRONSKÝ /DIRIGENT/ ZAHAJOVACÍ OPERNÍ GALAKONCERT
Pivovarská zahrada
17.07. od 20:30 hodin
Sumi Jo patří mezi nejvyhledávanější sopranistky své generace. Současnou pozici si vydobyla díky
svým vokálním schopnostem, zabarvení hlasu, preciznosti a v neposlední i obdivuhodné muzikálnosti.
Působí po celém světě na koncertech, v operách i sólových recitálech.
Zámecká jízdárna, Státní hrad a zámek
18.07. od 19:30 hodin „MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC“, MANUEL HERNÁNDEZ-SILVA
/DIRIGENT/.Manuel Hernández-Silva absolvoval studium na Konzervatoři města Vídně s
vyznamenáním pod vedením profesorů Reinharda Schwarze a George Marka. V posledním roce studií
byly jeho dirigentské kvality oceněny v soutěži Forum Jünger Künstler pořádané Vídeňským
komorním orchestrem. První cenu obdržel za dirigování právě tohoto orchestru ve vídeňském
koncertním sále Konzerthaus. Jako dirigent působí na významných mezinárodních festivalech a
pravidelně hostuje se zahraničními orchestry.

ČESKÝ KRUMLOV CARD
TIP NA ČERVENEC
Tipem na měsíc ČERVENEC, který můžete navštívit za zvýhodněné vstupné, je hlavní výstava sezóny v
Regionálním muzeu s názvem „Zlaté dno řemesel a živností na Českokrumlovsku na přelomu 19. a
20. století". Výstava zavede návštěvníka do prostředí všedního života drobných řemeslníků,
živnostníků a obchodníků. Představí cenné dobové dokumenty a fotografie a rovněž mimořádně
pestrý a obsáhlý výběr originálních předmětů.
I nadále je s CK CARD přístupné Hradní muzeum a zámecká věž, Museum Fotoateliér Seidel a Egon
Schiele Art Centrum, které nabízí výstavu Mysterium Šumava.
BONUS 2015
Egon Schiele Ateliér
Nově otevřený zahradní domek na terasách, kde v roce 1911 žil a tvořil dnes světoznámý malíř Egon
Schiele (1890-1918), můžete v roce 2015 navštívit s Český Krumlov Card zcela zdarma. Přijďte si
posedět do pracovního prostředí uměleckého apartmá, dejte si kávu na přilehlé terase, prohlédněte
si výtvarná díla současných umělců vzniklá v inspirativním prostředí ateliéru „100 let po Schielem".
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Egon Schiele atelier – novinka !
Na pomyslnou stříbrnou šňůru Vltavy v překrásném území jejího jižního meandru byla navlečena další
perlička, po úspěšné revitalizaci domku i přilehlých malebných teras se veřejnosti otevřel Zahradní
ateliér Egona Schieleho, který nabízí prohlídku interiérů spjatých s tvorbou slavného malíře i posezení
u kávy na přilehlé terase.
Příběh jižního meandru se tedy píše dál a území, které bylo ještě před patnácti lety zcela opomíjené,
nachází své nové využití. Vznikl tak nový procházkový okruh plný krásných míst a nevšedních detailů,
v příjemné klidové zóně plné kvetoucí zeleně a opravených památek. Návštěvník zde nalezne
dostatečný prostor k oddychu i poznání dalších významných atraktivit města (městský park, Museum
Fotoateliér Seidel, Synagoga, Růžová zahrada).
Přijďte si odpočinout a nasát atmosféru zahradního domku na terasách, kde v roce 1911 žil a tvořil
dnes světoznámý malíř Egon Schiele.
Držitelé „krumlovské karty“ (Český Krumlov Card) mají v roce 2015 vstup zdarma.
Regionální muzeum v Českém Krumlově
09.06.2015 - 10.01.2016 (Út-Ne) 09:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 výstava „ZLATÉ DNO ŘEMESEL A
ŽIVNOSTÍ NA ČESKOKRUMLOVSKU“.Výstava připomínající zajímavosti ze světa řemeslníků,
živnostníků a drobných obchodníků na Českokrumlovsku v období na přelomu 19. a 20. století.
ČESKÝ KRUMLOV CARD - TIP NA ČERVEN
V měsíci červnu mohou držitelé Český Krumlov Card kromě stávajících muzeí a galerií bezplatně
navštívit nově zpřístupněnou Zámeckou kovárnu. Dnešní návštěvníci mohou poznat a na vlastní
okusit kůži tajemství zpracování oceli.
Regionální muzeum v Českém Krumlově
do 22.11. (Út-Ne) 09:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 výstava „REFLEXE II. SVĚTOVÉ VÁLKY A OSVOBOZENÍ
NA ČESKOKRUMLOVSKU“. Mozaika událostí a lidských osudů v příčinných souvislostech, na které
bychom neměli zapomínat. Výstava se o toto připomenutí snaží prostřednictvím řady fotografií,
trojrozměrných předmětů a dalších dokumentů. Textová část vychází z dobových kronikářských
zápisů.
Egon Schiele Art Centrum
do 01.11. (Úterý - Neděle) od 10:00 do 18:00 hodin - Pět samostatných výstav se zastřešujícím
názvem „MYSTERIUM ŠUMAVA“ zastupují klasikové Josef Váchal (1884-1969) a Josef Seidel (18591935) se synem Františkem Sei (1908-1997) a tři umělci současní - Karin Pliem (nar. 1963) z
Rakouska, Katharina Dietlinger (nar. 1983) z Německa a Ondřej Maleček (nar. 1977) z České
republiky.
Více info na: www.ckrumlov.cz

