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Na tvorbě se podílejí praktikanti, dobrovolníci a další pracovníci našeho 

„íčka“. Pokaždé zde naleznete koutek tvoření nebo nápadů, něco o akcích 

v našem městě, pozvánky na kulturu a třeba nás pak navštívíte s dotazy, které 

vám jistě v příjemném prostředí zodpoví usměvaví a pozitivně naladění 

pracovníci. 

    telefon: 388 424 196 

mobil: 723 123 093 

skype: icmpt1 

icmpt@centrum.cz 
 

www.oskrebul.cz 
 

www.facebook.com/ICM.Prachatice 
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Kulturní přehled 

Ohlédnutí za Slavnostmi solné Zlaté stezky 
roku 1969 ve fotografii 
Výstava fotografií ze soukromé sbírky paní Aleny Vandlíčkové, na kterých si můžete 
prohlédnout záběry ze Slavností solné Zlaté stezky před 45 lety. O doplnění výstavy 
fotografiemi se postaralo partnerské město Zvolen. 

RANHOJI Č 
Film Německo *** Dobrodružný, historický *** 150 min *** Přístupný od 12 let *** 2D *** Titulky 

  

Výpravný velkofilm podle oblíbeného románu Noaha Gordona z období 11. století. Ben Kingsley hraje 

slavného učence Avicenu, k němuž do Persie přijíždí mladík Rob Cole z Evropy, aby se z potulného 

ranhojiče stal skutečným léčitelem a aby objevil Avicenovo učení. Velký problém představuje 

mladíkovo křesťanství, ještě vetší ale jeho dar vycítit smrt, posedlost poznáním a také odvaha 

vstoupit tam, kam se nikdo před ním neodvážil. Historická podívaná nabízí atraktivní a vzrušující téma 

počátků lékařství, střet orientu a Evropy, ale hlavně epický příběh a lásku. Stejně jako skvěle 

vyprávěná kniha, i film Ranhojič je o dobrodružné cestě za poznáním ve světě, kde vládne brutalita, 

pověry a předsudky. V  hlavních rolích se představí Tom Payne, Ben Kingsley, Stellan Skarsgård, 

Olivier Martinez a Emma Rigby. 

GODZILLA  
Film USA *** Dobrodružný, akční *** 123 min *** Přístupný od 12 let *** 3D ***  Titulky 

  

Nejznámější impozantní monstrum na světě se ve filmu postaví proti zlým nestvůrám ohrožujícím 

samou existenci lidstva, kterým vdechla život vědecká arogance lidí. 

 



Informační centrum pro mládež Prachatice 
Zlatá stezka 145, Prachatice 

icmpt@centrum.cz  tel./fax: 388 424 196, mob.: 723 123 093 
 

 

KreBul, o.p.s. Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice 
IČO: 285 53 268, číslo účtu: 214333978/0300 

E-mail: oskrebul@centrum.cz    Tel: +420 723 123 093 www.oskrebul.cz 
 

 

Pozvánka/PR/práce… 
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Předpodej vstupenek 

http://www.cbsystem.cz/http://www.cbsystem.cz/http://www.cbsystem.cz/http://www.cbsystem.cz/    

    

    

    

 

Název:  VLADIMÍR MIŠÍK a ETC  

  Borovanská mozaika  

Organizace:  Centrální Rezervační Kancelář  

Koncert české rockové legendy. 
 
Vstupné: 180 Kč, 
Sleva: 50% pro ZTP. 
 
www.borovansko.cz 
Facebook Borovany  

    

    

http://vstupenky.tickethttp://vstupenky.tickethttp://vstupenky.tickethttp://vstupenky.ticket----art.cz/art.cz/art.cz/art.cz/    

TOUHA JMÉNEM EINODIS - 
komorní muzikál (LSDU) 

Původní český komorní muzikál. Příběh, inspirovaný nevšedním osudem 

baronky Sidonie Nádherné, poslední majitelky zámku Vrchotovy 

Janovice. Kromě barvitého osobního života krásné a inteligentní 

baronky, přibližuje komorní muzikál také pohnuté historické okamžiky 

naší země a coby ctitelé baronky v něm vystupují významní muži 

minulého století, vídeňský novinář a literát Karl Kraus, malíř Max 

Švabinský či básník Rainer Maria Rilke. 
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Hrají a zpívají: Marta Kubišová, Aneta Langerová, Milan Hein, Ondřej Novák, Igor Orozovič a hudební 

skupina Karla Štolby nebo Petra Maláska.  

 

Hudba Karel Štolba. 

Libreto a texty Marta Skarlandtová. 

Režie Pavel Ondruch. 

 

 

Informace o obsazení 

O Letní scéně Divadla Ungelt pod otevřeným nebem: 

 

Letní scéna Divadla Ungelt se nachází ve starobylé malebné části Hradčan pod Loretou na Novém 

Světě. Slavnostně byla otevřena 19. června 2005 paní Lívií Klausovou. Ve srovnání s ostatními 

divadelními událostmi letní Prahy si hlediště se svou kapacitou 227 míst zachovává komorní 

atmosféru typickou pro Divadlo Ungelt. Smyslem Letní scény je nabídnout svým divákům výjimečná 

divadelní představení a nezapomenutelné hudební zážitky přímo pod širým nebem.  

 

Kde najdete Letní scénu: 

 

Letní scéna Divadla Ungelt se nachází na Hradčanech, v ulici Nový Svět (na křižovatce s ulicí 

Kapucínskou)  

 

Spojení: 

metrem "A" na stanici Malostranská 

odtud tramvají číslo 22 tři stanice, vystoupit na zastávce Brusnice (z Malostranské cca 6 minut) 

dále pěšky cca 5 minut.  
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Tvoříme s ICM,  

aneb zaujalo nás a může i vás! 

Léto se pomalu blíží a je třeba se zchladit!!! 

 
 
 

 

  
Lahodná zmrzlina z banánů.... bez smetany.. bez jogurtu... bez vajíčka.... 
prostě tak strašně zdravá, že si ji musíte udělat :-) Nápad jsem našla tady. 

 

  

Na jednu porci si připravte jeden banán. Čím zralejší, tím 
lépe, protože nebudete muset přidávat téměř žádné další 
sladidlo (tím sladidlem myslím med apod.... o žádných 
umělinách tady není řeč :-))  

Nedělejte si zmrzlinu do zásoby, připravte jen tolik porcí, 
kolik sníte....  

 

  

Na plech či talíř si dejte pečicí papír a banán nakrájejte na 
kolečka. Dejte do mrazáku. Na cca 3 hodiny. Ne o moc 
déle, pak jsou moc zmražené a stejně budete muset čekat, 
než lehce povolí, aby šli rozšlehat....  
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Po uplynutí času si připravte mixér. K banánu můžete přidat 
něco dobrého - med, nutelu, jiné mražené ovoce... to je jen 
na vás...  

Já jsem zkusila dvě varianty.  

První je s datlovým sirupem.  

 

  Přidala jsem ho jen trochu, banán byl sám o sobě sladký....  

 

  
Jako druhou přísadu jsem zvolila oříškovo-čokoládový 
krém - takovou nutellu....  



Informační centrum pro mládež Prachatice 
Zlatá stezka 145, Prachatice 

icmpt@centrum.cz  tel./fax: 388 424 196, mob.: 723 123 093 
 

 

KreBul, o.p.s. Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice 
IČO: 285 53 268, číslo účtu: 214333978/0300 

E-mail: oskrebul@centrum.cz    Tel: +420 723 123 093 www.oskrebul.cz 
 

 

 

  
Banány postupně dávejte do mixéru a mixujte spolu s 
trochou další přísady, než vznikne hladký krém.  

 

  

Díky šlehání je lehce povolený, takže je dobré ho dát ještě 
na cca 30 minut do mrazáku. Nezapomeňte na ni, protože 
po delší době se pak změní v jednu tuhou hmotu... kterou 
sice můžete naškrábat lžičkou, ale už to není ono....  

 

  

 A můžete mlsat....    

  

PS. příště zkusím s mraženými malinami.....  

 

  

A jak jsem slíbila, tak jsem hned zkusila.... namrazila jsem 
dva banány a k nim jsem přidala asi hrst mražených malin... 
Tentokrát to robotu chvíli trvalo, než se ze směsi mražených 
banánů a malin stala konzistentní hmota..... přisladila jsem 
ji malou lžičkou medu.  
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Po vyšlehání nandáno do skleniček a asi ještě půl hodiny 
dochlazeno v mrazáku... podáváno s horkými malinami - 
oslazenými třtinovým cukrem....  

 

zdroj: http://www.brydova.cz/recepty/vychytavky/1141-bananova-zmrzlina 


