
VÍKENDOVÉ TIPY
INFORMAČNÍ SERVIS JIHOČESKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ

ICM Č. Budějovice, ICM Č. Krumlov, ICM Tábor, ICM Prachatice, ICM J. Hradec

44. týden 31.10. - 2.11.2014

ČESKOBUDĚJOVICKO

Myslivecké sdružení  Obora Nový dvůr, o.s. 
(Hluboká u Borovan), každý víkend
Vás  srdečně  zve  na  prohlídku  obory,  kde  se  chovají  jeleni,  daňci,  mufloni,  srnčí,
divočáci, ale také se zde můžete setkat s různými druhy ptactva. Projížďku na koni či
prohlídku  obory  pěšky  nebo  z  vozidla  Mysliveckého  sdružení  je  možné  předem
dohodnout na tel.603900044.V oboře je i možnost občerstvení.
http://www.oboranovydvur.cz/kontakt.html

18.08.2014 31.10.2014 Kleťský zvířetník
Hvězdárna a planetárium České Budějovice - výstavní hala 
Výstava fotografií a hraček je přístupná v otevíracích časech Hvězdárny a planetária. 
http://www.hvezdarnacb.cz/index.php

13.09.2014 31.12.2014 O PODOBĚ MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE V DOBĚ JEHO ZALOŽENÍ
Příští  rok oslaví  naše město 750 let od svého založení králem Přemyslem Otakarem
II. Odbor  památkové  péče  Magistrátu  města  České  Budějovice (OPP)  ve spolupráci
s Národním  památkovým  ústavem  v Českých  Budějovicích (NPÚ)  vyhlašuje  k této
příležitosti soutěž pro kreativní děti a mládež, nejen ty, kteří v předcházejících letech
pilně  a dychtivě  objevovali  nejrozmanitější kulturní  památky  ve městě  České
Budějovice i blízkém okolí.
Soutěž probíhá od 13. 9. 2014 do 31. 12. 2014 
http://www.npu-cb.eu/pamatky-hrou-i-poucenim/souteze/jak-vznika-mesto-aneb-o-
podobe-mesta-ceske-budejovice-v-dobe-jeho-zalozeni/
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07.10.2014 31.01.2015 Pošta jednou stopou 
Jihočeské muzeum v České Budějovicích, 
Výstava jednostopých dopravních prostředků, které se využívaly pro rozvoz pošty od
19. století až po současnost. Výstava je přístupná úterý až neděle a ve svátcích od 9
do 11:30 a od 12:30 do 17:30. Výstavu zapůjčilo Poštovní muzeum Praha. 
http://www.muzeumcb.cz/program/vystavy/posta-jednou-stopou.html

16.10.2014 23.11.2014 Alšova jihočeská galerie - výstavy
Obrazy osvícení
Tibetské umění v českých sbírkách
Hluboká nad Vltavou – Zámecká jízdárna
http://www.ajg.cz/

31.10.2014 Muž sedmi sester
Jihočeské divadlo, Č. Budějovice, 19.00 h
Svést 7 sester během 7 dnů a získat tak bezmezný obdiv kamarádů? Pro opravdového
muže není nic nemožné! 
http://www.jihoceskedivadlo.cz/porad/100-muz-sedmi-sester

31.10.2014 Hudba duše - Music of Soul 
Katedrála sv. Mikuláše, Č. Budějovice, 19.30 h
V  předvečer  Svátku  zesnulých  chystá  operní  soubor  pod  taktovkou  generálního
hudebního  ředitele  Maria  De  Rose  originální  program,  který  tvoří  dvě
duchovnískladby, jež od sebe dělí více 220 let a jejichž autoři jsou W. A. Mozart (1756
– 1791) a J. Cura (nar. 1962). 
http://www.jihoceskedivadlo.cz/porad/1891-hudba-duse---music-of-soul

31.10.2014 Harlej - koncert
KD Vltava, 20.00 h
Koncert s předkapelou Jaksi taksi. 
http://www.inbudejovice.cz/900_306986_harlej/

31.10.2014 Žlutý pes – koncert
Café club Slávie, 21.00 h
Legenda české rockové scény u nás v klubu! Kapela působící od roku 1978 vydala na
jaře letošního roku novou desku! Čerstvá novinka Stroj času uvádí desítku songů, z
nichž devět v podání téhle kapely už pamatuje málokdo a studiově nebyly nahrány
vůbec. 
http://www.inbudejovice.cz/900_319688_zluty-pes/

31.10.2014 Halloween v knihovně 
Akademická knihovna Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 10.00 – 12.00 h
Přijďte  si  prohlédnou  Halloweenskou  výzdobu  Akademické  knihovny  Jihočeské
univerzity. Budete si moci zahrát tradiční Halloweenské hry a vyzkoušet si na vlastní
kůži  "Fear  Factor".  Ve  spolupráci  s  Akademickou  knihovnou  také  bude  probíhat
tematická soutěž o ceny. 
https://www.facebook.com/events/1578417515713011/   
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31.10.2014 01.11.2014 Strašidelná noc 
Komunitní centrum Máj , 16.00 h – 10.00 h
Dlabání dýní, soutěže, stezka odvahy, spousta zábavy, - možnost přespání v MC. 
http://www.mc-maj.com/

31.10.2014 Halloween v Nové ulici 
prostranství před školou, 16.55 h 
Program:
- 16:55 rozsvícení dýňových lamp
- 17:00 Evakuační plán
- 17:45 Bezdomovecké divadlo - Perníková Karkulka
- 18:30 Hameln
- 19:45 Jinovatka
fire show
- 21:45 afterparty v kavárně Měsíc ve dne
http://www.mesicvedne.cz/program

01.11.2014 Budějcká Thálie - Souborné dílo W. Shakespeara (zkrácená verze) 
Divadlo U Kapličky,  Č. Budějovice, 19.00 h 
Adam  Long,  Daniel  Singer  a  Jess  Winfried:  Crazy  komedie,  která  vám  představí
dramatika WS a jeho dílo způsobem, jaký jste doposud neviděli. V jediném večeru a
za pouhých 100 minut předvede všechny Shakespearovy dramatické i básnické texty.
Herecký koncert pro tři herce.
http://www.budejckathalie.estranky.cz/clanky/program.html

01.11.2014 Tisíc a jedna hranice aneb příběh o Aladinovi 
Metropol – Malá scéna, Č. Budějovice, 10.00 h
edinečné dětské představení, které kombinuje tradiční loutkové divadlo s moderními
3D technologiemi. Děti dostanou 3D brýle a scény se promítají na plátno, za kterým
hrají herci s loutkami. Výsledný efekt je, že diváci mají pocit, že se loutky pohybují v
prostoru dané scénografie. 
http://www.metropol-cb.cz/cesky/sablona.php?
oblast=kulturni_akce&obsah_stranky=kulturni_aktuality

01.11.2014 Zvířátka a Petrovští 
Malé divadlo, Č. Budějovice, 10.00 h
Smradlavý toulavý kozel, uprchlý hlučný kohout, stařičká šmajdavá fenka a nezkrotná
zlobivá  kočička,  zkrátka  zvířátka,  která si  k  sobě žádný člověk nechce vzít,  najdou
společný domov v opuštěném chátrajícím statku. Ale tajemný pan Smogič má svůj
ďábelský plán na monstrózní dálnici. A podle tohoto plánu musí být statek zvířátek
nemilosrdně zbourán. 
http://www.jihoceskedivadlo.cz/porad/1813-zviratka-a-petrovsti

01.11.2014 Pohádky ve Vaně – Víťa Marčík – Bajaja 
Kulturní klub Horká vana. Č. Budějovice, 10.15 h 
Komorní  představení  jednoho  „šaška“  a  jeho  pěti  loutek,  které  nenechá  nikoho
chladným. Divák se stane na okamžik vojákem ve velké bitvě, prožívá boj udatného
prince Bajaji při souboji s drakem. Vše samozřejmě končí svatební hostinou. Kulisu
tvoří  tříkolka,  která se v průběhu pohádky stává koněm, válkou, tanečním sálem i
drakem. 
http://www.horkavana.cz/event/pohadky-ve-vane-vita-marcik-bajaja/
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01.11.2014 Budějcká Thálie - Perníková chaloupka 
Divadlo U Kapličky,  Č. Budějovice, 15.00 h 
Jan Václav Renč: Dvě ztracené děti, nepříjemná ježibaba a spousta legrace a písniček.
Perníková chaloupka je sladká,  a  těžko odolat,  aby Jeníček s  Mařenkou neuloupili
perníček. Ale brát něco, co nepatří mě, by se nemělo. A tak vykoukne ježibaba. Ale
děti  mají  někdy víc  vtipu než dospělí  a  dovedou se s  takovým nebezpečím rychle
srovnat. A mohou se vrátit k tatínkovi, bohatší o jednu zkušenost. 
http://www.budejckathalie.estranky.cz/clanky/program.html

01.11.2014 Dětské divadélko Mercury 
DOC Mercury, Č. Budějovice, 10.00 h
https://www.facebook.com/mercurycentrum.cz?fref=ts

01.11.2014 Kurz soběstačnosti - výroba hraček 
Dům U Beránka České Budějovice, 9.00 – 15.00 h
Ruční šití hraček z ekomateriálů, kapříci s montessori tématikou. 
http://www.inbudejovice.cz/900_323963_kurz-sobestacnosti-vyroba-hracek/

01.11.2014 Trh U Vrby
Riegrova (České Budějovice) - čp.51 ve dvoře 
Rodinný farmářsko-řemeslný trh, kde si můžete nejen nakoupit regionální potraviny a
výrobky, ale i se setkat s přáteli, pobavit se a strávit příjemné dopoledne. 
Doprovodný program:
- 9:00 - 12:00 – tvůrčí dílna pro děti
- 10:00 – pohádka pro děti
- živá zvířátka v ohrádce
http://www.trhuvrby.cz/

02.11.2014 Budějcká Thálie - Čarovný kámen 
Divadlo U Kapličky,  Č. Budějovice, 15.00 h 
Václav  Beran:  Pohádka  s  písničkami  o  lásce  a  toleranci,  které  jsou  důležitější  než
kouzla.

Režie: Jaroslav Vondruška. Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou.
http://www.budejckathalie.estranky.cz/clanky/program.html

02.11.2014 Budějcká Thálie - Nemrtvá nevěsta 
Divadlo U Kapličky,  Č. Budějovice, 19.00 h 
Adam Long,  Daniel  Singer  a  Jess  Winfried:  Stará  židovská  legenda vypráví  příběh
mladíka Viktora z bohaté rodiny obchodníků s rybami, který se má oženit s Viktorií ze
zchudlé aristokratické rodiny. Nešťastnou shodou okolností navlékne prsten na ruku
dávno mrtvé dívky, která se od toho okamžiku považuje za jeho manželku. Komediální
hororové  představení  plné  tance  s  hudbou  od  Dannyho  Elfamana.  Představení
oceněné  nominací  na  národní  přehlídku  Piknik  Volyně  2014;  ceny  za  režii,
choreografii, scénografii, inscenaci a herecké výkony na Dačickém kejklování 2014 a
Piknik Volyně 2014.
Režie: Ondřej Buchta a Marek Šudoma (na motivy filmové předlohy). Divadlo Stodola
o.s., Jiříkovice. 
http://www.budejckathalie.estranky.cz/clanky/program.html
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ČESKOKRUMLOVSKO

HRADNÍ MUZEUM
Státní hrad a zámek Český Krumlov - celoročně
Expozice Hradního muzea byla otevřena 11.1.2011 Národním památkovým ústavem.
Návštěvníci  muzea  mají  jedinečnou  příležitost  nahlédnout  do  tajů  zámeckých
depozitářů, které připomínají nejvýznamnější události, vztahující se k rožmberským,
eggenberským a schwarzenberským vlastníkům krumlovského panství. 
http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr3.xml

30.12.1899 JAROSLAV SVĚCENÝ S KLAVÍRNÍM DOPROVODEM (Synagoga) 
Městské divadlo, (19:00h)
Vstupné: 280 Kč

01.01.2014 31.12.2014 ZRCADLOVÝ LABYRINT
Zrcadlový labyrint 
Přijďte  se  podívat  do zrcadlového bludiště  jež  patří  mezi  největší  v  Evropě.  Tato
unikátní  zrcadlová  síň  obsahuje  na  90  zrcadel,  na  níž  navazuje  menší  nezvyklé
křišťálové bludiště složené z čirých skel. Zrcadlová síň je navržena tak, že vytváří efekt
nekonečných  chodeb  a  optických  klamů.  Procházející  nepozná,  která  cesta  je
skutečná  a  která  je  jen  odraz  v  některém  ze  zrcadel.  Samozřejmě  nechybí  ani
oblíbená  prohnutá  zrcadla  různě  deformující  postavu.  Nenechte  si  ujít  tento
výjimečný  zážitek  a  přijďte  si  zabloudit  společně  se  svými  ratolestmi.
http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr438.xml

01.06.2014 31.12.2014 VÝSTAVA "SVĚT ČESKOKRUMLOVSKÝCH ŽIDŮ"
Synagoga
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.
http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr117.xml

05.10.2014 31.10.2014 ZLATOKORUNSKÝ ORBIS  PICTUS  -  VÝSTAVA DĚTSKÝCH VÝTVARNÝCH
PRACÍ.
Klášter Zlatá Koruna 
Inspirací pro výtvarnou soutěž Zlatokorunský orbis pictus se stal jedinečný soubor
výukových obrazů z 2. pol. 18. století, který sloužil k názornému vyučování ve škole v
klášteře  Zlatá  Koruna  a  byl  inspirován  dílem  J.  A.  Komenského  ORBIS  PICTUS.
Soutěžním  zadáním  bylo  zachytit  po  vzoru  Orbis  Pictus  podobu  dnešního  světa.
http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr17.xml

21.10.2014 31.12.2014 6 PLUS 4 ROVNÁ SE...
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Retrospektiva prací absolventů a studentů oboru Užitá fotografie a média Střední
umělecko-průmyslové školy sv. Anežky České, Český Krumlov. 
http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr2.xml
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31.10.2014 Kino Luna, Č. Krumlov
Falešní poldové (17:30 h)
Akce/ komedie
Vstupné: 120Kč

Mapy k hvězdám (20:00)
drama
Vstupné:  120 Kč
http://www.luna-kino.cz/klient-104/kino-32

31.10.2014 Český Krumlov, Fabricka 
Rybičky 48+NONCITIZEN (20:00 h)
Vstupné: 140kč 
http://fabrickaklub.cz/

01.11.2014 Živě u Bejka
Tuláci
Koncert
http://www.ubejka.cz

01.11.2014 Kino Luna, Č. Krumlov
Co jsme komu udělali (17:30) 
komedie
Vstupné: 120 Kč

Dům kouzel (15:00)
Rodinný, Animovaný, Dobrodružný
Vstupné:  140Kč

Zmizelá (20:00 h)
Thriller, Drama
Vstupné:  120 Kč
http://www.luna-kino.cz/klient-104/kino-32

01.11.2014 Kino Kaplice
Andělé všedního dne (20:00 h)
Komedie/drama ČR
Vstup:110kč

Tři Bratři (16:00h)
Pohádka
Vstup:100kč
http://www.mujbijak.cz/kino-33

01.11.2014 Kino Velešín
Krok do tmy (19:00h)
drama
Vstup:100 Kč
http://www.kinovelesin.cz/program-a-rezervace/

http://fabrickaklub.cz/
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http://www.luna-kino.cz/klient-104/kino-32
http://www.luna-kino.cz/klient-104/kino-32


02.11.2014 Kino Luna, Č. Krumlov
Mapy k hvězdám (17:30 h) 
Drama
Vstupné: 120kč

Škatuláři (15:00h)
animovaný
vstup:110kč

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE (20:00 h)
Komedie/ drama ČR
Vstupné:130Kč
http://www.luna-kino.cz/klient-104/kino-32

02.11.2014 Kino Kaplice
Tři Bratři (16:00)
Pohádka
Vstup:100kč 
http://www.mujbijak.cz/kino-33

02.11.2014 Tisíc a jedna hranice aneb Příběh o Aladinovi (16:00 h)
drama
Vstupné:  60 Kč 
http://www.kinovelesin.cz/program-a-rezervace/

JINDŘICHOHRADECKO

12.04.2014 31.12.2014 CÍSAŘSKÉ MANÉVRY. FOTOGRAFIE DO ROKU 1914
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
Otevřeno soboty, neděle, svátky 10.00 - 12.30, 13.00 - 17.00 hodin. 
http://www.mfmom.cz/aktuality/cisarske-manevry-i19.html

24.04.2014 30.12.2014 STAVEBNICE MERKUR
Muzeum Jindřichohradecka, Výstavní sál „Ve Svatojánské“, minoritský klášter, Štítného
ulice
Součástí výstavy bude herna pro děti a merkurová stavebnicová dílna. 
http://www.mjh.cz/sekce/13-vystavy

31.10.2014 Kino Střelnice: Drákula: Neznámá legenda (17:30 a 20:00)
Přednáška (Muzeum – Štítného ul.): DVĚ VÝROČÍ GENERÁLA KHOLLA (18:00)
Divadlo (Zámek Červená Lhota): Smát se s Čechovem (19:00)
Koncert (Gymnázium V. Nováka): Zpívání na schodech (19:30)
Koncert (KC Jitka): ŠKWOR (20:00)
Grand Hotel Černý Orel: Lukáš Chaloupek s kytarou (20:00)
Výstavy – přehled ZDE
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01.11.2014 Karate (I. zákl. škola sídliště Vajgar): GOJU Cup (9:30)
Jezdectví (Kamenice n. Lipou): Hubertovy jízdy (11:00)
Pro děti (Vojenské cvičiště u sídl. Vajgar): Velká drakiáda (13:00)
Restaurace SAMOROST (Jarošov nad Než.): Tradiční česká poctivá kuchyně
Novosedly nad Nežárkou: Veselé odpoledne (15:00; kurz 25: Kč)
Promítání  (Kino  Střelnice): REVERZE  –  premiéra  krátkého filmu (16:00,  vstup volný
– nutná rezervace)
Kino Střelnice: Škatuláci (3D) (17:30) – Dead Snow: Rudý vs. Mrtvý (20:00)
Koncert (kostel Nanebevzetí Panny Marie): Podzimní koncert JHSO (19:00)
DJ party (Hotel Jelen Nová Včelnice): Halloween party (20:00)
Výstavy – přehled ZDE

02.11.2014 Restaurace SAMOROST (Jarošov nad Než.): Tradiční česká poctivá kuchyně
Mariáš (Mláka – U Milánka): Jihočeská liga 2014 (13:00)
Kino Střelnice pro děti: O mašince (15:00, vstup 15 Kč, pásmo pohádek pro děti)
Kino Střelnice: Škatuláci (3D) (17:30) – Dead Snow: Rudý vs. Mrtvý (20:00)
Výstavy – přehled ZDE

PÍSECKO

30.09.2014 01.11.2014 Charlie Monroe
Galerie Portyč  - výstava
Charlieho umění začalo jako otazník, který se chtěl změnit ve vykřičník – postavil se
před věci a rozhodl zpochybnit jejich podstatu. „Vzal jsem ty nejprostší pojmy a zeptal
se, proč je lidstvo tak sebejisté , že tyto pojmy pochopilo správně. Co když dobro je
doopravdy zlem? Co když je život smrtí? Jak víme, že Ráj doopravdy nebylo Peklo a
onen Had nebyl Bohem, který nás chtěl osvobodit?“ 
http://www.ckpisek.cz/program/vystava-obrazu-charlie-monroe-375

01.11.2014 Kino Portyč 
7 trpaslíky 3D (15:00h)
Animovaný

Dead snow : Rudy vs. Mrtvý (20:00h)
Akční/horor
http://programy.sms.cz/kina/pisek/portyc

01.11.2014 Milevsko
Zmizelá  (+15!)
Drama 
Vstupné:110kč
http://www.dkmilevsko.cz/

02.11.2014 Kino Portyč 
Czech blood in marocko (20:00h)
Dokument ČR

Faktro U-longbording (18:00h)
Dokument ČR

http://programy.sms.cz/kina/pisek/portyc
http://www.ckpisek.cz/program/vystava-obrazu-charlie-monroe-375
http://hradeczije.cz/tradicni-ceska-poctiva-kuchyne/
http://hradeczije.cz/vystavy/
http://hradeczije.cz/dead-snow-rudy-vs-mrtvy/
http://hradeczije.cz/skatulaci-3d/
http://hradeczije.cz/kino-strelnice/
http://hradeczije.cz/sportovni-pozvanky-romana-pisneho/
http://hradeczije.cz/vystavy/
http://hradeczije.cz/halloween-party-hotel-jelen-nova-vcelnice/
http://hradeczije.cz/dead-snow-rudy-vs-mrtvy/
http://hradeczije.cz/skatulaci-3d/
http://reverze.zdog.cz/
http://reverze.zdog.cz/
http://hradeczije.cz/tradicni-ceska-poctiva-kuchyne/
http://hradeczije.cz/sportovni-pozvanky-romana-pisneho/
http://hradeczije.cz/sportovni-pozvanky-romana-pisneho/


From A to K ans Back again (18:00h)
Dokument USA

Portrét Orozbeka (20:00h)
Dokument Tádžikistán

Príbehy tatranských štítov-Stopy na hřebeni (20:00h)
Dokument

Sand Land (18:00h)
Dokument

Without  the Sea (18:00h)
Dokument ČR

Škatuláci (15:00h)
Animovaný/ dobrodružný
http://programy.sms.cz/kina/pisek/portyc

02.11.2014 Centrum kultury Písek
Koncert varhaní duchovní hudby (16:00h)
Vstup: na místě 100kč
             Předprodej 80kč
Návštěvníci nad 65let sleva 50% 
http://www.ckpisek.cz/

PRACHATICKO

19.08.2014 31.12.2014 Komentované  prohlídky  -  Muzeum  české  loutky  a  cirkusu
v Prachaticích
Pro skupiny návštěvníků, možnost netradiční prohlídky s loutkou pro skupiny dětí a
rodičů s dětmi – loutka se stává průvodcem a prozradí mnohé o muzeu i něco o sobě.
Minimálně  10  návštěvníků  ve  skupině. Nutné  objednat  předem.
Kontakt: hana_patrasova@nm.cz; tel.: 388 385 715. 
http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/komentovane-prohlidky-muzeum-ceske-
loutky-a-cirkusu-v-prachaticich-48554/

9.9.2014 2.11.2014 Konec starých časů - výstava
Prachatické muzeum
Výstava by měla reflektovat významné výročí – počátek První světové války. 
http://www.prachatickemuzeum.cz/

6.10.2014 30.11.2014 Literární a historický odkaz Mistra Jana Husa
výstavní prostor Městské knihovny Prachatice 
Knihovnická výstava ilustrátorky Zdeňky Študlarové nejen pro žáky a studenty 
http://www.knih-pt.cz/

http://www.ckpisek.cz/
http://programy.sms.cz/kina/pisek/portyc
http://www.knih-pt.cz/
http://www.prachatickemuzeum.cz/
http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/komentovane-prohlidky-muzeum-ceske-loutky-a-cirkusu-v-prachaticich-48554/
http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/komentovane-prohlidky-muzeum-ceske-loutky-a-cirkusu-v-prachaticich-48554/


STRAKONICKO

25.10.2014 28.11.2014 Václav Král – autorská výstava fotografií
Artwall Strakonice Vás zve na výstavu fotografií skvělého strakonického fotografa se
štěkeňskými  kořeny  :-)  Václava  "Wonkyho"  Krále.  A  je  průřezem  jeho  tvorby  za
posledních pár let.
http://www.artwallstrakonice.cz/

1.11.2014 Švec a čert
Městské kulturní středisko, Strakonice
ČR, pásmo pohádek pro nejmenší,63   
Hra na maminu ,  Budulínek Mandelinka,  Švec a čert,  Štaflík  a Špagetka – vášnivý
čtenář, O kropenaté slepičce, O Matyldě s náhradní hlavou  
http://www.strakonice.eu/content/detske-soboty-svec-cert

01.11.2014 01.12.2014  Výstava Komiks nejen v komiksu
vstupní hala Šmidingerovy knihovny
Výstava prací 16 autorů, ve spolupráci s projektem Rosteme s knihou. 
http://www.strakonice.eu/content/vystava-komiks-nejen-v-komiksu

TÁBORSKO

18.06.2014 31.10.2014 Když mluví ruce
Galerie Fara – Planá nad Lužnicí
výstava keramiky - volné plastiky dětí, dospívajících i těch dávno dospělých

01.10.2014 29.11.2014 KČT V ŽIVOTĚ TÁBORSKA – S TURISTY NEJEN PO STEZKÁCH
Kotnovská ul. (nádvoří bývalého hradu Kotnov), Tábor
Dvanáct panelů představí historii značení, akce pro veřejnost, ale také meteorologický
sloup, Dívku se džbánem či Lípu republiky. Výstavu doprovází fotografie z archivu KČT
a ukázky průvodců, odznaků, diplomů a dalšího.
http://www.taborcz.eu/vismo/akce.asp?id_org=16470&id=6308 

03.10.2014 08.11.2014 BJORN RUNE LIE & ALŽBĚTA SKÁLOVÁ 
Galerie U Radnice
Výstava dvou různých ilustrátorů. Oba mají společnou lásku k barvě a zvířatům.ht
tp://www.taborcz.eu/vismo/akce.asp?id_org=16470&id=6306

08.10.2014 15.11.2014 Renáta Fučíková – Ilustrovaná historie 
Galerie ve Staré radnici
Výstava výtvarnice Renáty Fučíkové prezentuje ilustrace ke knihám pro děti a mládež,
které se věnují české i evropské historii. 
http://www.taborcz.eu/vismo/akce.asp?id_org=16470&id=6152

10.10.2014 10.11.2014 JAN ŽIŽKA 
Žižkovo náměstí budova čp. 6 a čp. 11 
- výstava dětských výtvarných prací

http://www.strakonice.eu/content/vystava-komiks-nejen-v-komiksu
http://www.strakonice.eu/content/detske-soboty-svec-cert
http://www.taborcz.eu/vismo/akce.asp?id_org=16470&id=6306
http://www.taborcz.eu/vismo/akce.asp?id_org=16470&id=6152
http://www.taborcz.eu/vismo/akce.asp?id_org=16470&id=6306
http://www.artwallstrakonice.cz/
http://www.taborcz.eu/vismo/akce.asp?id_org=16470&id=6308

