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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 

 

 

Pocta sv. Janu Nepomuku Neumannovi 
Výstava obrazů z výtvarných workshopů SALVE zaměřená na oslavu osobnosti sv. Jana 
Nepomuka Neumanna. Slavnostní zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek 5.6.2014 v 17.00 
hodin. 

HURÁ DO PRAVĚKU 
Film USA, Jižní Korea *** Animovaný , dobrodružný *** 82 min *** Přístupný ***2D *** České 

znění 

 Tihle tři umí natropit nejednu neplechu a ani dnes nezůstanou pozadu. Společně s nimi 
zažijeme dobrodružství staré 65 milionů let. Splňte si svůj sen! Připoutejte se, stroj času 
vyráží na cestu! Ernie, Max a Julia se ocitají v hnízdě toho nejhoršího z nejhorších. T-rexe! K 
jejich překvapení se nestanou potravou, ale jsou bráni jako mláďata a tak začíná jejich 
dobrodružství! Budou čelit prehistorickým monstrům a nebezpečí na každém kroku aby si 
zajistili návrat zpět do své doby. Naštěstí nebudou sami, protože potkají spousty zajímavých 
stvoření a s nimi není o zábavu nouzi. 
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Pozvánka/PR/práce… 
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Předpodej vstupenek 

http://www.cbsystehttp://www.cbsystehttp://www.cbsystehttp://www.cbsystem.cz/m.cz/m.cz/m.cz/    

    

    

    

 

Název:  Quijote!  

  rodinné představení  

Organizace:  Jihočeské divadlo  

Pozor všem! Důmyslný Don Quijote již sedlá Rocinanta a hodlá se bít pro slávu své milované 
Dulciney. Možná, že právě dnes ho potkáte v ulicích vašeho města.Vydejte se s námi po jeho 
stopách a buďte ve střehu! Dobrodružství číhá na každém kroku! Letní pouliční představení, 
na které můžete vzít celou rodinu. 
 
Uvádí soubor Malého divadla v Galerii Pod kamennou žábou / Piaristické náměstí. 

    

    

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

Kleopatra - jeden z nejúspěšnějších a 

nejoblíbenějších českých muzikálů s hudbou 

Michala Davida v režii Filipa Renče se vrací od 

října 2014 zpět do Divadla Broadway. 

 

48 let před Kristem se Caesar stává nejmocnějším mužem Říma a s 

vojsky vstupuje do Alexandrie, kde v té době vládne teprve 14-ti letý 

Ptolemaios. Ten má dvě sestry - Arsinoé a Kleopatru, která chápe, že mít 

moc znamená život. Vše vsadí na Caesara, před něhož se nechá tajně dopravit v drahocenném 

koberci. Caesar v ní nachází zalíbení pro její krásu, duchaplnost a výřečnost. Ohrožený Ptolemaios 

napadne Římany a je poražen, Caesar se zamilovává do Kleopatry, která dosedla na egyptský trůn a 

podporuje ji v politice. Kleopatra porodí Caeasarovi syna Caesarióna a všichni odjíždějí do Říma, který 

sice není Kleopatře nakloněn, ale ta si jej svým královským vystupováním a bohatstvím získává na 

svou stranu. Na návrh Marca Antonia má Caesar převzít korunu římských králů, ale ten ji odmítá, 
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čímž zadává příčinu ke vzniku spiknutí. I když Kleopatra Caesara varuje, ten odchází do senátu, kde ho 

spiklenci v čele s Brutem - adoptivním synem Caesarovým - zabíjejí. Kleopatra s Caesariónem kvapně 

opouští Řím, loučí se s Marcem Antoniem a odjíždí do Egypta. 

 

Řím je zmítán nepokoji a druhý adoptivní Caesarův syn Octavius uzavírá s Marcem Antoniem dohodu 

o spoluvládě. Octavius nakonec vítězí nad Caesarovými vrahy, ale již nemá peníze pro vojsko. Žádá o 

pomoc v Egyptě Kleopatru - ta je mu poskytnuta a Marcus Antonius zůstává v Egyptě. To se nelíbí 

Octaviovi a tak při krátkém návratu ožení Marca Antonia se svou sestrou Octavií. To se pochopitelně 

nelíbí Kleopatře, a tak po návratu do Egypta - aby odčinil tuto potupu Kleopatry, uzavírá sňatek s 

Kleopatrou a jejího syna prohlašuje budoucím králem Egypta. Avšak Octavius v Římě kuje pikle a 

nakonec dostává od senátu souhlas k válce s Egyptem. Námořní bitvu u Actia Marcus Antonius ve 

službách Kleopatry prohrává, zkouší tedy bránit Alexandrii. Když dostane falešnou zprávu, že je 

Kleopatra mrtva, pokouší se o sebevraždu. Je dopraven do paláce ke Kleopatře, které umírá v náručí. 

Přichází jediný vládce světa - Octavius a přestože královně slibuje beztrestnost, ona sama se v 

nestřežené chvíli nechává uštknout kobrou, ukrytou v košíku s fíky. Tak zemřela královna Egypta, 

jediné říše Středomoří, která do té doby nepodlehla Římanům. 

 

Hudba: Michal DAVID 

Námět, scénář, libreto: Zdeněk BOROVEC, Lucie STROPNICKÁ, Lou Fanánek HAGEN 

Režie: Filip RENČ 
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Tvoříme s ICM,  

aneb zaujalo nás a může i vás! 

Dělali jsme truhličky, ale tohle je taky super. Dneska tedy něco pro 

holky. 

 

   

 

  
Mají vaše děti malé plyšáčky či panenky? A mají je kam uložit? Nemyslím 
tím teď nějakou krabici, ale postýlku...  pokud ne, zkuste jim takovou 
postýlku vyrobit....  

 

  

Na výrobu postýlky budete potřebovat lékařské špachtle, 
boky a dno z překližky se srdíčkem - ty můžete v našem 
e-shopu objednat jako boky a dno na truhličku - tu si 
vyrobíte takto.  

Dále ještě lepidlo na dřevo - například Ceys.  

  

 

  

Prvně si musíte zvolit jak vysoko budete mít matraci. Podle 
toho si odměřte na obou bočnicích místo, kam vlepíte dno. 
Nejjednodušší je najít si nějaký šikovný předmět - v mém 
případě to jsou prkýnka - 2cm vysoká. Ale můžete klidně 
použít i knížky (ale ty bych ještě dala do igelitového sáčku, 
aby se od lepidla nepoškodily).  

Jedním prkénkem podložte dno, natřete hranu a přiložte 
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bok. Druhým přitlačte, aby bok byl celý přitlačený ke dnu.  

 

   Po zaschnutí totéž udělejte s druhým bokem.  

 

   Po zaschnutí boků potřete hranu a kus boku lepidlem.  

 

   Přiložte dvě špachtle. U druhé natřete i hranu.  

 

   Po zaschnutí otočte a stejně přilepte i druhou stranu.  

 

  

 Strany je dobré vždy zatížit. Mezi předměty, které zatěžují 
a postýlku vložte igelit, aby případné lepidlo, které se 
dostane napovrch vám nepoškodilo či nepřilepilo předměty, 
kterými zatěžujete.  



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 
 

 

 

  

 Postýlka je hotová, můžete ji namalovat, natřít nebo 
namořit... či nechat jen tak....  

  

Do postýlky patří ještě matrace a peřinka s polštářem.  

Zručnější mohou použít bavlněné látky, já vzala zavděk 
fleecem, který se nemusí začisťovat...  

  

 

  

 Protože jsem jako dítě nesnášela, když se mi samo něco 
sundavalo, když jsem to neuměla zpátky nandat, tak jsem 
potah matrace přišila přímo na molitan. Samozřejmě, že to 
můžete udělat i sundavací - to je jen na vás...  

 

   Matrace na místě....   

 

  

 Polštářek a peřinku jsem vyřešila šalamounsky, vůbec 
nebylo třeba vytahovat šicí stroj...   

  

Peřinka čili deka je kousek fleecu, na koncích nastříhaný...  

A polštářek je ručně ušitý a vycpaný malými kousky, které 
zbyly...  
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   Tak a postýlka čeká na nového obyvatele....  

 

  

 A protože bude brzy dětský den, tak jsem se rozhodla, že 
postýlku dostane nějaké dítě....  čtěte více na FB.  

Tak postýlka již putuji v balíčku k jedné z fanynek na FB a 
doufám, že se nějaké malé slečně bude líbit...  

 

 


