
Before party 

Místo konání: Soběslavský hrad, Horní Příkopy, Soběslav, 392 01 

Datum konání: 14.9.2018 od 21:00 hodin 

Tematická kategorie: Hudba - pop 

Více informací najdete na: www.kdms.cz/ 

V předvečer Soběslavských slavností proběhne na hradním nádvoří before party. Vystoupí 

skupina MIRAI. Večer zakončí koncert skupiny Náhodný výběr ze Soběslavi. 

  

Soběslavské slavnosti. Téma: Dožínky 

Místo konání: Soběslavský hrad, Horní Příkopy, Soběslav, 392 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 10:00 do 22:00 hodin 

Tematická kategorie: Hudba - historická hudba, pop, folk - country, folklórní hudba, 

dechovka; Folklórní a společenské akce - průvod, jarmark; Jiný typ akce 

Více informací najdete na: www.kdms.cz/ 

Soběslavské slavnosti se uskuteční dne 15. 9. 2018 od 10.00 do 22.00 na hradním nádvoří. 

Letošní téma zní dožínky. Pro návštěvníky je připraven bohatý program.  

Návštěvníci jsou srdečně zváni na dožínkový průvod, vystoupení a koncerty soběslavských 

spolků, souborů a skupin, na kuchařskou show s Miroslavem Škodou, hasičskou show, 

koncert skupiny Javory - Hany a Petra Ulrychových. Program vyvrcholí koncertem Miroslava 

Žbirky.  

  

Zacíleno na božskou Emu 

Místo konání: Muzeum Jindřichohradecka, Balbínovo náměstí 19 / I, Jindřichův Hradec, 377 

01 

Datum konání: 14.6.2018 až 16.9.2018  

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Více informací najdete na: www.mjh.cz 

Muzejní poklady v rukách restaurátorů. 

  

Dny evropského dědictví - Týn nad Vltavou 

Místo konání: Dny evropského dědictví, náměstí Míru 1, Týn nad Vltavou, 375 01 

Datum konání: 15.9.2018 až 16.9.2018 od 13:00 do 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Více informací najdete na: kulturatyn.cz 

Výjimečné zpřístupnění jindy neprezentovaných sbírkových předmětů ze sbírky Městského 

muzea v Týně nad Vltavou. 

  

Na frontě a v zázemí. Sto let od konce Velké války. 

http://www.kdms.cz/
http://www.kdms.cz/
http://www.mjh.cz/
http://kulturatyn.cz/


Místo konání: Rožmberský dům - Soběslav, Petra Voka 1 / 152, Soběslav, 392 01 

Datum konání: 18.8.2018 až 31.10.2018 od 9:00 do 12:00 hodin, od 12:30 do 17:00 hodin 

Tematická kategorie: Fotografie - dokumentární fotografie 

Výstava připomíná události na bojištích 1. světové války, místní legionáře i tehdejší život v 

našem regionu. 

Vernisáž výstavy se koná 17. 8. 2018. Výstava potrvá do 31. 10. 2018. 

  

Město dětem v Jindřichově Hradci 

Místo konání: Městský park, Jindřichův Hradec, 377 01 

Datum konání: 1.9.2018  

Tematická kategorie: Hudba; Tanec; Výtvarné umění 

Více informací najdete na: www.infocentrum.jh.cz 

Poslední prázdninovou sobotu si jindřichohradečtí školáci jako vždy zpříjemní akcí plnou her 

a soutěží v městském parku. 

  

České Budějovice v období první republiky 1918 - 1938 

Místo konání: České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II 1, České Budějovice, 370 92 

Datum konání: 15.9.2018 od 9:00 do 16:00 hodin 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Více informací najdete na: www.inbudejovice.cz 

Komentované prohlídky, přednášky, prohlídky městem "Křížem krážem s památkářem", 

program pro rodiny s dětmi, volně přístupné objekty a Velká pátrací hra po městě. 

Období první republiky v Českých Budějovicích 

Po vzniku první republiky v roce 1918 pokračoval v architektuře kubismus, který se 

transformoval do rondo či obloučkového kubismu, nebo také do stylu pražské Legiobanky (u 

nás rondo kubismus např. dům č. 4 v Krajinské). Z Prahy se k nám snadno dostal styl zvaný 

také národní dekorativismus nebo třetí kubismus s celkovým názvem styl art deco. Zahrnoval 

také interiéry a umění včetně módy. Představitelé oblíbeného art deca ve městě byli Karel 

Chochola, Johann Stepan, Bohumil Sláma aj. (Savoy, Jirsíkův národní dům, Kotva, gážistické 

domy, městské domy, palác JČE, škola v Rožnově). Se vzrůstem hospodářského potenciálu 

nové republiky se začala prosazovat ve stavebnictví průmyslová velkovýroba a přímo 

„nastoupily“ nové materiály jako ocel, sklo, chrom, keramika a břizolitové omítky. Přibližně 

kolem roku 1930 ustupuje art deco. Prosazuje se funkcionalismus a konstruktivismus. Z 

dobových časopisů vyplývá, že někteří funkcionalisté styl art deco přímo napadali. Také 

budějovičtí architekti začali tvořit pod vlivem funkcionalismu, který je jednoduchý, hranatý, 

odstraňuje dekorace a vychází z funkce jednotlivých částí objektu (Zátkova vila u Dlouhého 

mostu). Má však nové působivé materiály v interiéru. Ve městě se na několika místech 

uplatnili architekti z Prahy. Spořitelnu na rohu náměstí a ulice U Černé věže projektovali ve 

stylu funkcionalismu dva mladí architekti z Prahy. Jejich úsilí je hodnoceno jako pokus 

skloubit moderní funkcionalismus s historickou zástavbou náměstí Přemysla Otakara II. 

Násilná, ale politicky odsouhlasená, německá okupace pohraničí v roce 1938 a poté v roce 

1939 celé republiky přerušila veškerý vývoj nejen v architektuře. Ing. Jan Schinko 

  

Výstava fotografií - Kdyby kvetly šeříky 

http://www.infocentrum.jh.cz/
http://www.inbudejovice.cz/


Místo konání: Věž Hláska - Soběslav, Horní Příkopy, Soběslav, 392 01 

Datum konání: 22.8.2018 až 15.9.2018 od 10:00 do 17:00 hodin 

Tematická kategorie: Fotografie - dokumentární fotografie 

Výstava fotografií ke stému výročí vzniku republiky. Srpen 1968 v Soběslavi 

Vernisáž se koná 21.08. 2018. 

  

XXIV. Slavnosti Adama Michny z Otradovic 

Místo konání: Centrum města, Jindřichův Hradec, 377 01 

Datum konání: 14.9.2018 až 16.9.2018  

Tematická kategorie: Hudba - historická hudba; Tanec - historický tanec 

Více informací najdete na: www.infocentrum.jh.cz 

Slavnosti věnované významnému hudebnímu skladateli. 

  

Soběslav 21. 8. 1968 objektivem Járy Novotného 

Místo konání: Smrčkův dům - Soběslav, náměstí Republiky 107, Soběslav, 392 01 

Datum konání: 18.8.2018 až 30.9.2018 od 9:00 do 12:00 hodin, od 12:30 do 17:00 hodin 

Tematická kategorie: Fotografie - dokumentární fotografie 

Výstava fotografií dokumentuje srpnové události roku 1968 v Soběslavi. Fotografie jsou od 

známého táborského fotografa Járy Novotného.  

Vernisáž výstavy se koná 17. 08. 2018 v 17.00 hodin. Výstava potrvá do 30. 09. 2018. 

  

http://www.infocentrum.jh.cz/

