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Program na období 16. – 22. března 2015

Černá v Pošumaví a okolí
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.
Více informací získáte na tel. 777 716 409 nebo na internetových stránkách:
rybnikycerna.blogspot.cz
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: www.cernavposumavi.cz

Frymburk a okolí
TV ZŠ Frymburk
21.03. od 09:00 hodin - Jarní turnaj ve stolním tenise. Parta stolnětenisových nadšenců pořádá jarní
turnaj neregistrovaných hráčů v tělocvičně ZŠ.
Wellness hotel
WELLNESS CENTRUM - Zeštíhlující kořeněná péče o problémové partie břicha, hýždí a dolních
končetin: 699,-Kč/60min.
Díky modelačnímu balzámu z oleje cypřiše, čínské skořice, séra z guarany, chilli papriček a kombinací
peelingu dvou pepřů je pokožka vyhlazenější, s okamžitým úbytkem objemu a výrazným zlepšením
celulitidy.
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SAUNOVÝ SVĚT - Saunování při svíčkách je pro Vás připraveno v termínech 20.3. a 21.3. od 18:00.
Na saunové ceremoniály se můžete těšit:
Pátek - Neděle 06.-08.03. a 20.-22.3.2015 od 20:00 hodin
Středa 11.03. a 25.03.2015 od 20:00 hodin
Čtvrtek 12.03. a 26.03.2015 od 18:30 hodin
SOLNÁ JESKYNĚ - Využijte jedinečnou příležitost navštívit nově upravenou solnou jeskyni Wellness
Hotelu Frymburk. Během března vstup se slevou 10%!
POWER JÓGA - Díky power józe procvičíte celé tělo, koncentrujete se a zpevníte svalstvo.
- každé pondělí od 18:30 do 19:30
- cena lekce: 100,-Kč, permanentka na 5 vstupů: 400,-Kč
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
probíhající výstava "Přehrady a průplavy", denně 7:30-12:00 / 13:00-16:00 (so,ne – od 9.00),
vstupné 30 Kč/dospělí, 10 Kč/děti
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 je pondělí-pátek: 06:00 – 14:00
Více info na: www.tasta.cz

Horní Planá a okolí
galeric KIC
16.03. od 08:00 hodin začne výstava „Momentky ze života Horní Plané“, která potrvá od 2.3.2015
do 31.3.2015.
městská knihovna
19.03. od 07:00 hodin je pro školáky je připravena soutěž „Najdi a poznej své knižní hrdiny".
Podrobnosti se dozvíte v kinohvně, pro úspěšné soutěžící máme připraveny drobné dárky.
kavárna U tří koček
19.03. od 20:00 hodin začne cestovatelské promítání manželů Veroniky a Jana Vávrových o cestě do
Orientu s názvem „Mochileros Pictures“. Cestování s batohem Středním východem, do Svaté země,
Izraele a Jordánska. Společně navštívíme známá místa Blízkého a Středního východu Jeruzalém,
Betlém, Tiberias, Galilejské jezero, Yardenit, Ammán Jerash či Džeraš, Madaba, lázně Hammamat
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Main, Mrtvé moře, hrad Karak, rezervaci Dana, křižáckou pevnost Šobak, Wádí Músá, Pokladnici symbol Petry, jednoho z divů světa, Wádí Rum, letovisko Aqaba, Eilat v Izraeli, Rudé moře, Beersheva,
Masada, oázu Ein Gedi, Chrámovou horu s mešitou Al Aksá.
Vstupné: 50,- Kč
sál KIC
20.03. od 20:00 hodin začne „Eric Clapton revival“ v podání pana Bryce Belchera (původem z
Floridy), nyní žijícího v Praze, společně se svou pražskou kapelou interpretuje blues a americké
country tak, jak to cítí E.C.
Vstupné: 100,- Kč
Více info na: www.horniplana.cz
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.
Výstavy:
Hugo Rokyta (1919-1999) – výstava věnovaná spoluzakladateli Památníku Horní Planá v rodném
domě Adalberta Stiftera a čestnému občanu Horní Plané
Ze břehů staré Vltavy – krajina, domy a lidé před vznikem Lipenské přehrady
Andreas Hartauer a jeho šumavská hymna – šumavský rodák a milovník Šumavy, autor textu písně
Tam v krásné Šumavě“, dokumenty a fotografie. Vstupné dobrovolné.
Více info na: www.horniplana.cz

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

Lipno nad Vltavou
Skiareál Lipno – Kramolín
21.03. od 08:30 hodin „JAHODY NA SNĚHU – BOHEMIA SEKT“ - k tomu trocha Bohemia sektu. To na
vás čeká po výstupu z lanové dráhy na vrcholu Kramolína. Právě tam najdete stánek "Bohemky", jejíž
hostesky vám nalijí nikoliv čistého vína, ale sektu - Brut, Demi Sec, Rosé, ale i nealko - a k tomu přidají
pár svěžích jahod. Můžete si tak připít se svými dětmi třeba na oslavu prvního sjezdu bez pádu.

Loučovice a okolí
21.03. (čas bude ještě upřesněn dle počasí). Letos poprvé bychom se i my rádi přidali k akci "Keltský
telegraf." Pomocí ohně a světlic bychom tak zkusili poslat náš signál okolním stanovištím (Marta,
Hradištský vrch u Kaplice)...Přidejte se k nám a takto netradičně s námi přivítejte jaro! Vítány i děti.
Program upřesníme dle počasí. Bubínky, bonga a jiný mlátidla, foukadla a nástroje s sebou.
Smyslem Keltského telegrafu je propojit místa v krajině a ty, kteří se telegrafování zúčastní, pomocí
světelného signálu. Navazuje se tak na pradávnou techniku využívající ohňů k přenosu zpráv z kopce
na kopec. Jde o symbolický návrat k přírodě, ve které se s přicházejícím jarem rodí nový život. Pro
účastníky Keltského telegrafu je to jedinečná příležitost zažít neopakovatelný večer s mysteriem
noční krajiny.
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V keltské komunitě se o signální místa na vrcholech kopců starali tzv. čerti, stejně i účastníci
telegrafování jsou podle keltského vzoru nazývání čerty. Tak se říkalo strážcům posvátných a pro
život keltských kmenů životně důležitých ohňů.
Keltský telegraf je otevřený a mohou se do něj zapojit další zájemci na dalších kopcích a trasách nejen
v České republice.
V Evropě a tedy i u nás jej k dokonalosti dovedly keltské kmeny a využívalo se jej ještě ve středověku,
kdy na vrcholcích kopců vyrostly strážní hrady a tvrze.
Více informací na www.keltskytelegraf.cz

Obecní knihovna Loučovice
17.03. od 16.00 hodin – „Hororové zelené autorské čtení“ - Honza Eraserhead Vojtíšek .....k tomu
svátek SV.PATRIKA....tak jak jinak to pojmout. Budu se na Vás těšit v knihovně, oblečte si něco
zeleného...k pití bude také něco zeleného a Honzík nám k tomu bude číst...pustíme si IRSKOU muziku,
posedíme, pokecáme...popijeme
18.03. od 16:00 hodin „Kurz pletení z papírových ruliček“ - Zveme Vás na kurz pletení z papíru ( jako
z proutí). Nezapomeňte si přinést předmět na opletení - menší miska, krabička, květináč nebo jiné
předměty, které dají výrobku tvar. Kurz je naplánován na 2 středy...první je 18.3. 2015 , druhá 25.3.
2015..vždy od 16.00 hodin. Pletení Vás naučí p. Inka Pavelová. Vstupné je 50,-Kč a zároveň s kurzem
bude i probíhat prodej jarních květin a dekorací...
27.03. od 18:00 hodin zve malé čtenáře na „Noc s Andersenem“ - Víte, co dělají knížky v noci? Přijďte
to s námi zjistit a prožít kouzelnou noc plnou zábavy a čtení knížek završenou přespáním v knihovně.
Přihlášky a bližší informace v knihovně. Akce je pouze pro registrované čtenáře - lze se registrovat,
tož Čarodějky...do knihovny….počet míst je omezený.
Začínáme v pátek v 18.00 hodin a končíme v sobotu ráno v 08.30 hodin.
Kulturní dům
26.03. od 15.00 hodin „Velikonoční tvoření pro děti...ale dospěláky bereme taky“ - letos opět bude
Vajíčkovník. Přijďte si na něj ozdobit vajíčko. Budeme společně zdobit vajíčka, vyrobíme si třeba i
zajíčka, upleteme pomlázku nebo si vyrobíte jinou jarní dekoraci. Přineste si vyfouklá vajíčka a
mašličky. Těšíme se na Vás...
Více info na: www.loucovice.info

Přední Výtoň a okolí
Hotel Svatý Tomáš
Více info na: www.hotel-svatytomas.cz
Vítkův Hrádek
Hrádek je v měsíci březnu otevřen pouze v soboty a neděle.
V jiné dny lze po předběžné domluvě objednat prohlídku na telefonním čísle: +420 724 114 087 (pan
František Mácha – kastelán)
Více info na: www.vitkuvhradek.cz
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Stožec a okolí
Více info na: www.stozec.cz

Vyšší Brod a okolí
Více info na: www.mestovyssibrod.cz

Rožmberk nad Vltavou a okolí
hrad Rožmberk
Již 5. zimní sezónu nabízí zimní prohlídkovou trasu také hrad Rožmberk. Návštěvníci mohou
nahlédnout do soukromí šlechtického rodu Buquoy.
Kolem poloviny 19. století nechal Jiří Jan Jindřich Buquoy upravit pokoje ve druhém patře
hraduRožmberk k obytným účelům. Díky nedávné nákladné rekonstrukci jsou zpřístupněny jídelna,
salon, herna a pracovna. Součástí prohlídkové trasy je i výstup na Anglickou věž, ale výhradně za
příznivého počasí. V případě nepříznivého počasí (deště, větru, sněhu) nelze vystoupit až na horní
ochoz, ale výhled je přesto umožněn z oken horního patra.
Otevřeno je od úterý do pátku vždy v 11 a ve 13 hodin, o víkendech v každou celou hodinu od 10 do
15 hodin. Pro skupiny lze zajistit i jiný čas prohlídky, je třeba se předem objednat buď telefonicky
nebo emailem.
Více info na: www.hrad-rozmberk.eu nebo www.mestorozmberk.cz

Český Krumlov a okolí
Městské divadlo
19.03. od 19:30 – 21:30 BLUFF – „NA MOTIVY SCÉNÁŘE BORISE HYBNERA“
„La grotesque érotic – hrůzostrašně veselá pantomima se slovy, zpěvy a tanci“. Hrdina se na Nový rok
probudí v cizím bytě a nepamatuje si, kde se tu vzal. Po spravení kocoviny se snaží z bytu odejít, což
se mu ale nepodaří a co víc, začnou na něj porůznu vypadávat či se jinak objevovat tři podivné ženy v
negližé…. Velmi záhy se ukáže, že jsou vlastně mrtvé… a začínají se dít věci!

Klub Fabrička
20.03. od 20:00 hodin koncert skupiny „ALKEHOL“
Zámecká jízdárna
27.03. od 19:00 hodin se uskuteční II. REPREZENTAČNÍ "PLES S OPEROU" Vydavatelství MCU
Hlavní hvězdou večera je Matěj Ruppert a Metroklub Big Band. Dále vás čekají módní přehlídky,
taneční škola, celovečerní show a samozřejmě spousta tance a zábavy.

ČESKÝ KRUMLOV CARD - TIP NA BŘEZEN
S přicházejícím jarem se otvírají brány Českokrumlovských muzeí a galerií a nabízejí nové zážitky.
Klíčem k jejich otevření je Český Krumlov Card, která je jednou vstupenkou do 4 muzeí zároveň.
Novinkou letošního roku je prodloužení platnosti karty na 12 měsíců – muzea a galerie můžete
s kartou navštěvovat po celý rok 2015.
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Tipem na měsíc březen, který můžete navštívit za zvýhodněné vstupné, je první sezónní výstava
letošního roku v Regionálním muzeu – „Radostné velikonoce“. Jedná se o výběr z rozsáhlé kolekce
velikonočních pohlednic ze 42 zemí celého světa od roku 1898 do současnosti. Výstava bude
otevřena od úterý 3. 3. do pátku 17. 4. 2015.

EGON SCHIELE ART CENTRUM
VÝSLEDKY VISEGRÁDSKÉHO SYMPOZIA 2014: INSPIROVÁNO JIŘÍM KOLÁŘEM (u příležitosti 100.
výročí narození umělce).Výstavy JIŘÍ KOLÁŘ, JIŘÍ SOPKO prodlouženy do 11. 1. 2015.
R. GALERIE
Keramika Maříž, malovaný textil KÁTÉ, tašky Z. KRAJČOVIČOVÉ a jiné rukodělné výrobky a prodejní
expozice obrazů J. Havlíka, L. Sýkory, J. Holcové

SYNAGOGA
„VÝSTAVA "SVĚT ČESKOKRUMLOVSKÝCH ŽIDŮ“ - V zimní modlitebně synagogy najdou návštěvníci
stálou expozici „Svět českokrumlovských Židů", která informace o osudech těchto lidí rovněž dokládá
soudobými fotografiemi z významných českokrumlovských ateliérů Seidel a Wolf.
Více info na: www.ckrumlov.cz

