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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 

VIMPERSKÉ FARMÁ ŘSKÉ TRHY 

V roce 2014 probíhají farmářské trhy ve Vimperku v Rožmberské ulici v centru města v 
těchto termínech: 17.5., 21.6., 19.7., 16.8. a 20.9. vždy od 8:00 do 12:00 hodin. 

KHUMBA 

Zebra Khumba byl už od narození terčem posměchů svého stáda, protože se narodil napůl 
pruhovaný a napůl bílý. Navíc když začalo období sucha, příbuzní Khumbu obvinili, že je 
prokletý a že je příčinou všech nepříjemností. Stádo v čele s jeho otcem ho tedy vyhnalo. 
Odvážná, polopruhovaná zebra se vydává do nebezpečného ale zároveň zábavného 
dobrodružství, aby našel chybějící proužky a získal zpět respekt své rodiny… 

DNY DUCHOVNÍ HUDBY - JIŘÍ KLECKER, JAN ŠKRDLÍK, KATEŘINA BÍLKOVÁ  

 
Organizátor:  KIS Prachatice + město Prachatice 
Email:  infocentrum@prachatice.eu 
Telefon: 388607574 
Čas: 19:00 
Vstupné: 50,- 
Vokální a instrumentální hudba starých mistrů. 
Duchovní koncert vokální a instrumentální hudby starých mistrů mapuje přístup italských, 
francouzských a německých (potažmo „rakouských“) autorů k dané tématice. V některých 
případech autoři doslova navazují na práci svých předchůdců. Posluchač si může vychutnat 
zejména příslovečný rozdíl mezi francouzskou a italskou hudební barokní tradicí a zamýšlet 
se nad tím, jak ten který německý skladatel čerpal z té první nebo z té druhé. Navzdory 
rivalitě obou stylů (francouzského a italského) to byl právě „německý“ Bach, který svým 
osobitým synkretickým způsobem obě školy propojil… 
 
Vystoupí: J. Klecker – bas, J. Škrdlík – violoncello, K. Bílková – Cembalo. 
 
více informací na: http://www.artpetra.cz/index.php  
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OSLAVY SV. JANA N. NEUMANNA (Kulturní a informační služby města Prachatic)  

 
Organizátor:  Římsko-katolická farnost Prachatice + město Prachatice 
Email:  infocentrum@prachatice.eu 
Telefon: 388607574 
Pátek 20. června odpolední program na Parkáně: 
15.30 - "Nebojme se klasiky" - taneční vystoupení v podání tanečního oddělení ZUŠ a 
baletního studia Olgy Pilátové při ZŠ Národní. 
16.00 – cca. 19.30 - program pro rodiny s FORT HARY z Jarotic - pevnost lovců kožešin, 
lukostřelba, laso, hry a soutěže v zadní části Parkánu 
16.30 - 19.30 - pódium na Parkáně: 
16.30 - 17.15 - vystoupení skupiny P. Vavřince "Miriam" 
17.30 - 18.00 - P. Roman Dvořák na téma "Smysl mého života" 
18.15 - 19.30 - Live chvály "Elaion" 
 
Sobota 21. června - kostel sv. Jakuba 
9.30 - "Příběh sv. Jana N. Neumanna" - v podání divadelního spolku "Samaritán" z Prachatic 
10.00 - Poutní mše 
 
V případě deště budou hudební vystoupení v kostele sv. Jakuba.  
 
PARKÁN (Kulturní a informační služby města Prachatic)  
 
Organizátor:  KIS Prachatice 
Email:  infocentrum@prachatice.eu 
Telefon: 388607574 
Čas: 21:00 
Vstupné: 100,- 
Koncert „Parkánů“ v Prachaticích před Slavnostmi Zlaté stezky se stal již tradicí a výjimkou 
nebude ani tento rok. Tentokrát tedy již pošesté na Velkém náměstí.  
Předprodej v Infocentru Prachatice. 
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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:  ZAHAJOVACÍ KONCERT  

  
"NOVÉ EVROPSKÉ TALENTY"  
SZUŠ ZAVADILKA, o.p.s.  

Organizace:  Centrální Rezervační Kancelář  

 
Zahajovací koncert Mezinárodní houslové soutěže a přehlídky talentů k poctě Mistra Váši 
Příhody "Nové evropské talenty". 
 
Nikolas Alessandro Dante - housle, Jana Drhová - klavír 
 
Vstupné: 300 kč 

    

    

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

 

ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS již počtvrté navštíví 

Českou republiku. V prosinci 2015 se můžete 

těšit na celkem 7 vystoupení v 6 městech ČR. I 

tentokrát si akrobaté připravili nový program s názvem „CHINATOWN - 

Říše středu, kolébka kultury“. 

 

Termíny představení 

09.12.2015 od 19:00 hod. - OSTRAVA, ČEZ Aréna (připravujeme do prodeje) 

10.12.2015 od 19:00 hod. - OLOMOUC, Sportovní hala Univerzity Palackého (připravujeme do 

prodeje) 

11.12.2015 od 19:00 hod. - BRNO, Hala Vodova (připravujeme do prodeje) 
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12.12.2015 od 19:00 hod. - PARDUBICE, ČEZ Arena (připravujeme do prodeje) 

13.12.2015 od 14:00 hod. - PRAHA, Kongresové centrum 

13.12.2015 od 19:00 hod. - PRAHA, Kongresové centrum 

14.12.2015 od 19:00 hod. - ČESKÉ BUDĚJOVICE, Budvar Arena (připravujeme do prodeje) 

 

Ceny vstupenek 

990, 790, 590 a 390 Kč 

ZTP/P - 99 Kč + doprovod za plnou cenu. Lze zakoupit pouze v prodejních místech TICKET ART.  

Každý návštěvník akce musí mít platnou vstupenku (pro dospělého). Sezení dětí na klíně dovoleno 

není. 

 

 
 

V tomto programu uvidí diváci nejlepší akrobaty z Číny, kteří předvedou jedinečnou show, jejíž základ 

vychází z tradice starší 2 000 let. Jednotlivá akrobatická čísla jsou zasazena do příběhového rámce, 

který se každý rok obměňuje. Co ale zůstává, to jsou špičkové akrobatické výkony. „Vnitřní síla“ Chi 

Kung, díky které se akrobaté stávají imunními vůči čepelím dýk, hadí muži a ženy, stoje na rukou a 

salta, kouzlení a dále také „Chiao Ti“ reprezentující zápasení a simulaci zvířecích pohybů v bojových 

tancích. 

 

Vystoupení Čínského národního cirkusu v evropských metropolích vidělo již více než 9 miliónů 

návštěvníků a soubor vždy sklízí bouřlivé neutuchající ovace po každém akrobatickém čísle. Je to 

způsobeno také unikátností projektu, umělci Čínského národního cirkusu nemají po světě žádnou 

konkurenci a nastavují opravdu vysokou laťku, ke které se zatím nikomu nepodařilo ani přiblížit, 

natož ji překonat. Z hlediska počtu vystoupení a prodaných vstupenek je Čínský národní cirkus 

historicky nejúspěšnější celovečerní akrobatickou show. 
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Další fotografie z vystoupení Čínského národního cirkusu a více informací naleznete na 

WWW.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.CZ 
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Tvoříme s ICM,  

aneb zaujalo nás a může i vás! 

Nedávno m ě požádala jedna z u čitelek, že na va ření pro holky z devítky by 
pot řebovala n ějaký nový recept: 

   

 

  
Brambory, které mohou být samostatným jídlem nebo přílohou - to záleží 
jen na vás....  

 

  
Nové brambory umyjte a uvařte ve slupce v osolené vodě 
do poloměkka - cca 15 minut. Nechejte vychladnout.  

 

  
Brambory podélně rozřízněte na půlky a vydlabejte vnitřní 
část. Vnější namočte v olivovém oleji (nebo jím pořete) a 
vyskládejte na plech řezem nahoru.  

 

  
Vyškrábané vnitřky dejte do mističky, budou základem 
náplně.  
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Každou bramboru vysypejte oblíbeným kořením - 
například kořením na americké brambory.  

 

  
K bramborům přidejte vajíčko, česnek, sůl, pepř - případně 
směs koření a strouhané sýry - libovolné, co vaše lednička 
nabídne :-)  

 

  
Pomocí vidličky vše rozmačkejte a zpracujte v kompaktní 
náplň, kterou lžící vkládejte do připravených brambor.  

  

  
 Na závěr ještě zasypte strouhaným sýrem a dejte péct na 
180st - cca 30 min.  
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   Upečené......  

  

   Podávejte jako přílohu.  

 

  
Ale výborné jsou i jako samostatné jídlo - s čerstvou 
zeleninou a dresingem ze zakysané smetany a česneku....  

 

http://www.brydova.cz/recepty/rychle-vecere/1145-plnene-brambory- 


