
 

 

22. května 2016 v Českých Budějovicích 
 

Pouliční slavnost již potřetí rozžije ulice v sousedství divadla 

Ve středu 30. května od 14 do 22 hodin se můžou milovníci plenérových kulturních akcí těšit na třetí 
ročník sousedské slavnosti POSOUSEDSKU v ulicích Dr. Stejskala a Široká. 
 
Vedle hudebních, divadelních a tanečních vystoupení, happeningů a dílen pro děti máme pro letošek 
také novinky, kterými chceme rozžívat veřejný prostor v místě a současně přispět na dobrou věc. Ve 
spolupráci s českobudějovickým Střediskem rané péče otevřeme jednodenní dobročinný obchůdek 
s rukodělnými výrobky. Výtěžek bude využit na podporu rodin, které pečují o děti se zrakovým 
postižením. Nově spolupracujeme s Jihočeským muzeem, které v rámci akce zve na komentované 
prohlídky budovy muzea. Pro ty, kteří chtějí poznat zajímavé příběhy spojené s domy a místy v ulicích 
Dr. Stejskala a Široká nabízíme komentované procházky v doprovodu historika z Ústavu památkové 
péče. Celou slavnost propojí hra „S námi je svět barevnější“, kterou mohou při procházení mezi 
jednotlivými programy a místy hrát nejen rodiny s dětmi, ale všichni hraví dospěláci, puberťáci nebo 
senioři. Po vystoupení několika školních sborů a orchestrů bude finále odpoledního programu patřit 
orchestru opery Jihočeského divadla pod taktovkou Martina Peschíka s promenádním repertoárem a 
ukázce z připravovaného písňového pořadu sboru opery pod vedením sbormistra Martina Veselého 
Klobouk ve křoví. Večer nabídneme vystoupení smyčcového tria Naladěno, skupiny PanSpace 
s působivými Hang drumy za doprovodu violoncella nebo francouzské i světové šansony dua reBRELové. 
 
Slavnost pořádají členové spolku Verbarium a Ateliéru 3D Jihočeského divadla společně se zástupci 
partnerských organizací, institucí, firem, škol, místních provozoven a nadšení jednotlivci. Program 
připravují nejen ti, kteří v místě žijí nebo pracují, ale také ti, kterým je celý duch akce blízký a mají zájem 
ji využít k prezentaci. Smysl akce vidíme v rozžívání místa, ve společném zabydlování veřejného 
prostoru, který běžně vnímáme jen provozně, účelově a zběžně, v setkání organizátorů s diváky, diváků 
s umělci, umělců s místními obyvateli, organizátorů s organizátory, ve sdílení dojmů, zkušeností. A také 
v tom, že nabídneme místo k zastavení, zpomalení, posezení, pobavení, ke hře. 
 
V případě nepříznivého počasí se odehrají pouze ty části programu, které lze realizovat v interiéru. Vstup 
na celou akci je zdarma, změna programu je vyhrazena. Těšíme se na Vás! 
 

 



 

Program pouliční sousedské slavnosti POSOUSEDSKU 
před divadlem 
14:00 – 19:00  – dobročinný obchůdek pro Společnost pro ranou péči  
14:00 – 19:00  – zážitkový stánek Společnosti pro ranou péči 
14:00 – 18:00  – tvořivá dílna pro děti Chyť dinosaura! (pod vedením Jany Prašničkové) 
14:00 – 14:30  – Pěvecký sbor BIGY (pod vedením Anny Voříškové) 
14:30 – 15:00  - Pěvecké vystoupení studentů Českoanglického gymnázia (hudební doprovod Václav Žák  
15:00 – 15:15  - DPS Hlásek, ZŠ Dukelská (pod vedením Ladislavy Polické) 
15:15 – 15:30  – ŠKOORCH, ZŠ Dukelská (pod vedením Petra Peška) 
15:40 – 16:00  – Páťáci z Dukelské - Zvířátka a loupežníci (operka, hudební doprovod Ladislava Polická) 
16:00 – 20:00  – DemocracyGo - happening 
16:00 – 17:00  – Sbor opery Jihočeského divadla – Klobouk ve křoví  (pod vedením Martina Veselého) 
17:30 – 18:30  – Orchestr opery Jihočeského divadla – promenádní repertoár  (pod taktovkou Martina Peschíka) 
19:00 – 19:30  – Muzikálový kurz Ateliéru 3D - Manon / první pokus (pod vedením Jiřího Untermüllera)  
20:00 – 21:00  – PanSpace (handpan) & Václav Žák (violoncello) 
 

křižovatka 
14:00 – 19:00  – Hakr – Beta, s.r.o. – Kostkopiště 
16:00 – 20:00  – Amnesty International 
16:00 – 19:00  – BudeCirkus – žonglování 
18:30 – 19:00  – Kredance Company – DeGenerace (taneční vystoupení) 
18:30 – 20:00  - Světadíl 
 

před Farkatékou 
17:00 – 17:30  – Václav Žák (violoncello) & Jana Urbanová (klavír) 
 

Klobouky K 
14:00 – 19:00  – Kadeřnictví La Passion – masáž hlavy, poradenství 
17:00 – 19:00  – Do slova a do písmene – studenti rétoriky pod vedením J. N. Piskače 
 

před kavárnou Široko 
16:00 – 18:00  – CykloBudějovice – slavnostní vyhlášení vítězů Do práce na kole 2018 
19:00 – 20:00  – Trio Naladěno (Bára Plachá – flétny, Karel Watzko – housle, Vendula Kecová - violoncello) 
20:00 – 21:00  – šansoNOVÍ reBRELové (Jan Nepomuk Piskač a Martin Dobíšek) 
21:00 – 22:00  – jam 
 

Level lounge and café 
14:00 – 20:00  – „bazar pro kočku“ 
 

před lékárnou Medi-pont 
14:00 – 18:00  – měření krevního tlaku a simulace obvazování rány 
 

před papírnictvím Plojhar 
14:00 – 18:00  – tvořivá dílna pro děti a jejich dospělé 
 

před Agátiným světem 
14:00 – 18:00  – dílna pro děti  
 

Provozovny v ul. Dr. Stejskala a Široká 
14:00 – 18:00  - hra „s námi je svět barevnější“  
 

Komentované procházky ulicemi Stejskalka a Široká / rezervace nutná! 
start v 15:00, 17:00 a 20:00 na pokladně JD (provází Jakub Drozda /) 
Komentovaná prohlídka Jihočeského muzea pro dospělé / rezervace nutná! 
start v 15:00 a 16:30 v Café Široko (provází Helena Stejskalová) 
Komentovaná prohlídka Jihočeského muzea pro děti v doprovodu rodičů / rezervace nutná! 
start ve 14:30 a 16:00 v Café Široko (provází Zdeňka Chvojková) 
 



 

Pořadatelé: 
Ateliér 3D Jihočeského divadla 
VERBARIUM z. s.  
 
Partneři projektu, autoři programu:  
Středisko rané péče Společnosti pro ranou péči, pobočka České Budějovice 
Jihočeské muzeum 
Hakr-Beta, s.r.o. 
Agátin svět  
Café Široko  
Plojhar s.r.o.  
Klobouky K – Concept Store TONAK  
Level Lounge and Café 
Lékárna MediPont Plus 
FarkaTéka  
CBArchitektura 
Cyklobudějovice    
Democracy GO  
Amnesty International 
Kadeřnictví La Passion 
Světadíl 
Střihová spolupráce 
ZŠ Dukelská ŠKOORCH a Hlásek 
BIGY 
ČAG 
 
Mediální partner: 
Český rozhlas České Budějovice  

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice. 

 
 

 KONTAKT: 
Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 424/19, 370 47 České Budějovice // www.jihoceskedivadlo.cz / info@jihoceskedivadlo.cz 

Ateliér 3D Jihočeského divadla, Michala Piskačová / 603 181 612 / atelier@jihoceskedivadlo.cz 
 
 
Všem našim partnerům a sponzorům za podporu.

 


