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■

Červen - Srpen

■

Náklad 230 ks

Úvod

AŤ ŽIJE LÉTO, AŤ ŽIJÍ PRÁZDNINY!!!
Dny prozářené sluncem mají téměř magickou moc. Umí vykouzlit
dobrou náladu a všechno se nám zdá tak nějak hezčí. Když se řekne
léto, většina z nás si vybaví sluníčko, vodu, les, pohodu, zmrzlinu,
dlouhé dny a teplé večery, sladké ovoce, letní lásky ….
Astronomické léto začalo 21. června 2018, kdy dosáhlo Slunce na své
každoroční dráze nejsevernějšího bodu, vstoupilo do znamení Raka a

■

Zdarma

severní polokoule Země se nejvíce přiklonila ke Slunci. Slunce u nás
setrvává 16 h 22 min nad obzorem a jen 7 h 38 min zbývá pro letní noc
– přichází nejdelší den. Tak můžeme vysvětlit, proč jsou u nás noci
v tomto období hodně světlé a úplně se nesetmí. Po celou noc trvá jen
astronomický soumrak a nenastává skutečná astronomická noc.
Léto přinese dva významné úkazy na obloze, a to v jeden den. 27.
července 2018 nastane úplné zatmění Měsíce, při kterém Měsíc projde
středem zemského stínu a bude tedy tmavší, než při jiných zatměních a
fáze úplného zatmění bude trvat nejdelší možnou dobu 1 hodinu a 44
minut. Takové zatmění Měsíce jsme naposledy mohli pozorovat v roce
2011 a další nás čeká až v roce 2029.
27. července se planeta Mars dostane opět blízko Zemi a bude možné
pozorovat lepší detaily na planetě. Mars se 31. července přiblíží k Zemi
na skoro rekordních 57,5 milionu km.
Z tradičních úkazů bude jako každoročně stát za to maximum
nejznámějšího meteorického roje Perseidy, které letos nastává v noci
z 12. na 13. srpna.
Čas prázdnin je ideální období na příjemné chvíle s rodinou nebo
pozvat přátele. Být spolu, hrát si, užívat si slunečné dny a výlety za
dobrodružstvím. Udělejte si zkrátka takové léto, na které jen tak
nezapomenete. Ať už se v létě vypravíte na dovolenou k moři, na výšlap
do hor, nebo třeba na procházku do lesa, tak ať to má pokaždé své
kouzlo. Krásné léto!!!

Narození / výročí
VÝROČÍ V ČERVNU
V červnu 2018 v naší obci oslavili 3 občané kulatá výročí, a to paní Věra Macáková, pan František Válek a pan Ladislav Mészáros. Ostatní jsou také
důležitá: paní Jiřina Vávrová, Jaroslava Bartošková a pánové: Jan Holeček, Petr Kortiš, Jaroslav Šafář, Miroslav Máčka st., Oto Kovarik.
„Přejeme mnoho štěstí, radosti v životě, pevné zdraví a dostatek energie“
VÝROČÍ V ČERVENCI
V červenci jsou 3 kulatá výročí.: paní Eva Kelleri, Růžena Bělohlávková a pan Richard Svatoš. Oslavovat budou ještě: Ella Schánělcová, Krista
Ortová, Anna Vaverová, Květa Brožová, Marie Vongrejová a Anna Holoubková.
„Hodně spokojenosti, vždy dobrou náladu, a hlavně pevné zdraví do dalších let“
VÝROČÍ V SRPNU
Nejdříve se narodil pan Ludvík Sluka a potom pan Willem Jakobus Rouw. Také budou 2 kulatá výročí: pánové Josef Talafous a Jiří Papaj. Další,
které budou slavit jsou ženy: paní Jaroslava Macháčková, Irena Máčková, Drahomíra Zatloukalová, Berta Zejdová a muži pan František Švarc a pan
Josef Vávra.
„Přejeme dobrou náladu, mnoho štěstí, pevné zdraví a spoustu krásných okamžiků v životě“
Za SPOZ Vítězslava Neubauerová a Lucie Bravencová

Život v obci / Akce
LÉKÁRNA LIPNO NAD VLTAVOU
Lékárna Lipno bude od července v
sezonním provozu otevřena pondělí až
pátek, vždy od 8:30 do 11:00 a od 17:00 do
19:00.
Občané Lipna nad Vltavou nemusí chodit
do lékárny 2x. Stačí zavolat na tel.: 602 637
407 a v případě, že léky nebudeme mít, do
druhého dne je objednáme. V akutních
případech volejte i mimo otvírací dobu, na výdeji léků se domluvíme.
Máme pro Vás připravené slevy a v případě, že si nás budete chtít
udržet a přinesete recepty k nám proplatíme i parkovné za parkoviště v
nemocnici Český Krumlov či jinde.

DĚTSKÝ DEN – PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou velmi poděkovali všem, jenž se zapojili
do organizace Dětského dne, přišli na stanoviště a byli ochotni
něco pro lipenské děti udělat. Moc si toho vážíme. Dále
děkujeme za finanční a materiální pomoc a spoluorganizaci
těmto partnerům:
LIPEN, z.s., Obec Lipno nad Vltavou,
Lipno-in, s.r.o.
Rosenberger Lipno Line, s.r.o.
Lipensko s.r.o. a Informační centrum Lipno nad Vltavou
Letecko-modelářský klub Horní Planá
Rodina Víškových
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ZÁVODY MINIKÁR
V závodním depu minikár, v obci Libeř u Prahy, byla celý víkend
vyvěšena lipenská vlajka. Adam Fatur a Tomáš Vongrej, členové
našeho AMK Lipno, zde závodili na sobotním Mistrovství Evropy a
nedělním Přeboru ČR v minikárách. Kluci se každým závodem zlepšují
a už těší se na další prázdninový závod 18. -19. 8. 2018 v jihočeských
Žalticích, kam je můžete přijet povzbudit. Závodní team AMK Lipno

CYKLOBUS BUDE ZNOVU JEZDIT LIPENSKEM
I letos bude naším krajem jezdit cyklobus, v plánu má ujet více než
24.000 kilometrů. Nasedněte do něj a nechte se i s vaším kolem vyvézt
na nejvyšší místa Lipenska. Pak šlápněte do pedálů a poznejte víc, než
byste objeli vlastními silami.
Stejně jako v minulém roce pomůže cyklobus naplnit vaši dovolenou na
Lipensku zážitky, na které by třeba vaše fyzička nestačila. Letos během
letních prázdnin najezdí více než 24.000 kilometrů, což představuje
nárůst o zhruba 15 procent. Turistické autobusy a cyklobusy budou
brázdit Lipensko celé prázdniny a budou zajíždět až na nejvýše
položená místa Jelení vrchy a Svatý Tomáš.
Ráno nasednete do autobusu - s kolem a necháte se zavézt tam, kam
vás srdce táhne. Pak hodíte batoh na záda, opřete se do pedálů a
vydáte se zpět. Třeba takový Schwarzenberský kanál si tímto
způsobem můžete projet úplně celý. Z Jelenních vrchů, kolem Lipna,
kolem Vltavy až do Rožmberku je to 70 km a vlastně pořád z kopce.
Paráda!
Jezděte busem, šetřete přírodu. Zelená linka vás 3x denně odveze
za zážitky kolem břehů Vltavy - od Rožmberka přes Vyšší Brod, Přední
Výtoň, Lipno nad Vltavou, Frymburk, Černou v Pošumaví, Horní Planou
až do Nové Pece.

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
Žlutá linka projede 2x za den trasu mezi Novou Pecí, Lipnem (tady
kopíruje zelenou linku) a Svatým Tomášem.
S Lipno.card cestujete ZADARMO
To je na tom to vůbec nejlepší. Jakmile získáte místní turistickou kartu
Lipno.card, získáte s ní zároveň rovných 10 jízd turistickými autobusy
a cyklobusy absolutně zdarma. Letos nejen vy, ale i vaše kolo
pojede zdarma. A co když těch deset jízd během dovolené ani
neprojezdíte? Jízdy platí po celou dobu letního provozu autobusů. Po
projetí 10 jízd vám zůstane sleva 20 % na každou další jízdu.
Jízdenky online a ještě s výhodami
Turistické autobusy a cyklobusy staví na běžných autobusových
zastávkách a jízdenky si můžete koupit přímo u řidiče. Ale mnohem
lepší je to online. Budete mít jistotu sedadla k sezení a rovnou si
můžete zarezervovat místo i pro své kolo. A pokud se chystáte na Svatý
Tomáš, přihoďte si do košíku i vstupenku na Vítkův hrádek. Bude to
levnější a ušetříte si frontu na místě.
Bez pomoci by to nešlo
Samozřejmě, jak jinak bychom vás mohli vozit zadarmo, a ještě na tak
vysoké úrovni. Proto se na provoz turistických autobusů a cyklobusů
skládá většina lipenských obcí a celá řada podnikatelů. Za což jim patří
veliký dík.
PŘEJEME VÁM POHODOVÉ PRÁZDNINY. V PROVOZECH
SPOLEČNOSTI LIPNO SERVIS, STEZKA KORUNAMI STROMŮ A
HOPSÁRIUM LIPNO ZÍSKÁTE VSTUPNÉ VÝHODNĚJI I V LETOŠNÍ
LETNÍ SEZONĚ
50 % na vstup do bazénu v Aquaworld Lipno (opakovaně)
50 % na vstup do sauny v Aquaworld Lipno (opakovaně)
50 % na vstup do Lanového parku (opakovaně)
50 % v Bikepark Lipno (opakovaně)
50 % na letní lanovou dráhu Lipno Express (opakovaně)
25 % v letní půjčovně plavidel na pláži (opakovaně)
50 % na vstup do Hopsária Lipno (opakovaně)
ZDARMA vstup na Stezku korunami stromů Lipno (jednorázově)
ZDARMA tobogán na Stezce korunami stromů Lipno (jednorázově)
ZDARMA vstup do Království lesa (jednorázově)
10x jízda Cyklobusem LIPENSKO (od Rožmberka
až na Jelenní Vrchy)

MERCEDES-BENZ SUMMER X FEST TOUR 12.7.2018 13:00 18:00 LIPNO NAD VLTAVOU - PŘÍSTAV MARINA LIPNO
9. ročníku oblíbené MERCEDES-BENZ SUMMER X FEST TOUR. Opět
se můžete těšit na bohatý program pro celou rodinu zdarma! To hlavní show letních extrémních sportů (freestyle BMX, skateboarding, freestyle
scootering) v podání předních sportovců ČR v mobilních překážkách,
které vyrostou v jednotlivých areálech, doplní soutěže o skvělé ceny a
aktivní program v jednotlivých zónách oficiálních partnerů akce!
Těšit se můžete na profesionální sportovce a show letních extrémních
sportů (BMX, SK8, Freestyle Scooter) v exkluzivních mobilních
překážkách agentury VSA Xtreme. Na akcích se vystřídá MercedesBenz minirampa, VSA Xtreme minirampaa Funbox setup!
STEZKA KORUNAMI STROMŮ OSLAVÍ ŠESTÉ NAROZENINY
VYSTOUPENÍM SKUPINY ČIPERKOVÉ
Show asi nejpopulárnější dětské skupiny současnosti Čiperkové, což je
bezva parta dětí, která ráda zpívá a tancuje, je hlavním bodem oslav
šestých narozenin Stezky korunami stromů. Ty tato atrakce, kterou
zatím navštívilo více 1,8 milionu lidí, s dětmi oslaví v pátek 20.
července. „Čiperkové zpívají písničky, které baví děti, rodiče, babičky i
dědy a na svých vystoupeních po celé republice učí malé diváky říkanky
a tancovat. Přijďte si s nimi zazpívat a zablbnout,“ zve mluvčí Lipna
Vojen Smíšek. Čiperkové jsou známí tím, že během vystoupení
představí například upovídanou berušku Alušku, co protančila všechny

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
svoje střevíčky. Bláznivou opičku Olu, která vyvádí samé lumpárny.
Škodolibé vosy, co schválně opičku provokují, ale nikdy nezkazí žádnou
legraci. Usměvavé Sluníčko, které každému rádo poradí a vyčaruje
úsměv na tváři. A věčně zasněnou kytičku Jasmínku.
Pro děti i jejich rodiče a prarodiče je připravený další rodinný program,
který začíná v 11 hodin a bude bez prodlev trvat až do večera. Během
dne se představí i kejklíři, kteří budou celou zábavnou akci moderovat a
také se postarají o důležitý přísun zábavy a nezbytného hlaholu.
Tahákem programu bude Václav Strasser, který vyrábí obří bubliny.
„Připravená je závěsná akrobacie na konstrukci Stezky doplněná
celodenním cirkusovým workshopem pro děti i rodiče, ukázkami
parkuru, trialu na kole i elektrické trial motorce v přírodních podmínkách
prostředí. Kejklíři budou dětem nafukovat tvarovací balónky,“ uzavírá
Smíšek.
Program:
11:00 kejkle s kejklířem Slávkem
11:30 závěsná akrobacie Bude Cirkus
12:00 parkourová show B flies - salta, vruty, trial na kole i motorce
12:30 bublinář Václav Strasser s obřími bublinami
13:00 kejkle s kejklířem Slávkem
13:30 krájení narozeninového dortu
14:00 Čiperkové - hudební show
15:00 závěsná akrobacie Bude cirkus
15:30 bublinář Václav Strasser s obřími bublinami
16:00 parkourová show B flies - salta, vruty, trial na kole i motorce
OLYMPIJŠTÍ VÍTĚZOVÉ BUDOU NA LIPNĚ VYUČOVAT SPORT V
RÁMCI LIPNO SPORT FESTU 2018
Olympijští vítězové Kateřina Neumannová, David Svoboda nebo
paralympionik Arnošt Petráček a trojnásobný vítěz světového poháru
Václav Chalupa – to jsou jména našich sportovních celebrit, kteří svou
aktivní účastí ozdobí letošní Lipno Sport Fest. Festival, kde si mohou
zájemci vyzkoušet celou řadu sportů. Devět dní doslova nabitých
sportem, které slouží k propagaci pohybu a zdravého životního stylu se
v Lipně nad Vltavou bude konat od 18. do 26. srpna. Na každý den je
naplánovaných hned několik sportovních kurzů, nebo klání a nebude
chybět ani kultura. Připraveny jsou desítky akcí, některé jsou tradiční,
jiné se uskuteční letos poprvé. Například Spartan Workout Tour, seriál
tréninkových akcí, kde si na své přijdou všichni ti, co si chtějí zaběhat a
zacvičit, nebo strávit aktivní den po boku stejně smýšlejících lidí. Půjde
o pozvánku na zářijový závod Spartan Race, což je jeden z
nejznámějších a nejpopulárnějších závodů překážkového běhání,
který se v letošním roce poprvé odehraje na Lipně. Jedním z bodů
festivalu bude určitě i večerní výběh na Stezku korunami stromů, který
má nevšední atmosféru. Pro zdatnější sportovce je pak výzvou hned na
úvod horský půlmaratón v náročném terénu. Na své si přijdou i příznivci
kolektivních sportů, kteří se mohou přihlásit do turnaje ve volejbalu,
nebo spikeballu, moderního sportu, který se hraje s trampolínou a
některé jeho prvky jsou podobné plážovému volejbalu.
Novinkou na programu je český pohár v týmovém běhu, unikátní týmový
závod, kde nevítězí pouze výkon, ale i správně zvolená strategie a
efektivní komunikace. Závodu se zúčastní také olympijský vítěz
v moderním pětiboji David Svoboda. Ozdobou programu bude veslování
s Václavem Chalupou.

NOČNÍ KONCERTY NA STEZCE KORUNAMI STROMŮ
Koncert začíná ve 20:00 a vstupné je zahrnuto v ceně klasické
vstupenky. Stezka je osvícena a otevřena do 23:00 hodin a na koncert a
zpět můžete vyjet lanovkou, která je v provozu do 23.30.
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10.7.2018 Trio Budvicence - klasická hudba
Komorní soubor složený ze členů Jihočeské filharmonie včetně jejího
koncertního mistra. Markéta Týmlová – klavír, Lenka Týmlová –
violoncello a Martin Týml - housle a klasický repertoár pro klavírní tria.
17.7.2018 Klarinetový soubor Prachatice
Klarinetisté Jan Hovorka, Petr Chalupský, Tomáš Janoušek a Jiří Pecka
se spolu pohybují na hudební scéně jedenáct let a mají za sebou přes
dvě stě padesát vystoupení po celé Evropě. Jsou držiteli patnácti
zlatých a třech stříbrných ocenění z evropských hudebních soutěží.
Interpretují skladby klasicismu, romantismu, baroka, hudby 20.století,
ale také především úpravy filmové a muzikálové hudby, jazzu,
populárních písní, hitů. Vše ve vlastních úpravách a aranžích.
24.7.2018 Josef Fojta & Jan Reindl – indie folk
Budějovický kytarista a zpěvák Josef Fojta koncertuje se svými
kapelami na českých i zahraničních podiích již 18 let a na svém kontě
má více než 1000 odehraných vystoupení. Společně s klavíristou
Janem Reindlem vystupuje s populární jihočeskou kapelou Mustang
Bluesride a na stezku přivážejí jak autorské věci, tak skvělý světový
repertoár od Boba Dylana, Radiohead a dalších.
31.7.2018 The Greens – pop folk
Budějovická pětice, která má na kontě svou zbrusu novou autorskou
desku. A kromě autorské hudby hraje také parádním stylem převzaté
české i světové kytarovky. David Bery Beránek - zpěv, kytara/ Jan
Novotný - kytara, zpěv/ Kateřina Š. Matoušková – zpěv/ Pavel Mapache
Maule – cajon/ Víťa Brabec – baskytara.
7.8.2018 Trio Naladěno - klasická hudba
Naladěno hraje nejen skvělou klasickou hudbu, ale i jazz či vybrané
kusy soudobé světové hudby. V tichu lipenského lesa se rozezní
nejprve barokní tóny, které bude trio postupně mixovat do dalších stylů.
Budete překvapeni, co vše lze zahrát v kombinaci flétna, violoncello a
housle. Bára Plachá - flétny, Karel Watzko – housle a Vedula Kecová –
violoncello.
14.8.2018 HrajeTo - alternativní harmonikáři
Fanda a Martin, originální harmonikářské duo z Českého Krumlova,
které doprovází ti nejlepší bubeníci. Široký záběr hudebních stylů a
překvapivá směs songů vám ukáže, že tahací harmonika má v muzice
ještě stále své místo.
21.8.2018 Naked Proffesors – irish music
Housle, mandolína, banjo, kytara a muzika v klasickém „irish“ stylu, to
jsou budějovičtí Profesoři. Staré námořnické skladby, irská hudba i
vlastní tvorba v parádně sehrané sestavě.
28.8.2018 Bonsai č.3 – folk
Vítězové poslední jihočeské Porty, ale především skvělá kapela, která
již mnoho let patří neodmyslitelně k jihočeské folkové scéně.
Pokračovatelé odkazu slavné kapely Bonsai z 80. let, jejíž repertoár je
doplněn o vlastní autorské skladby v zajímavém nástrojovém obsazení.
LETNÍ KINO HORNÍ PLANÁ - ČERVENEC 2018
Začátky promítání od 21:30 hodin. Jednotné vstupné 95,- Kč (pokud
není uvedeno jinak). Promítáme za každého počasí. Změna programu
vyhrazena.
Telefon:
380
738 008,
e-mail: info@sumavalipno.eu, info@horniplana.cz. www.sumava-lipno.eu, www.horniplana.cz
Část areálu je zastřešena. Součástí Letního kina je i bufet.
6.7. TEAMBUILDING - ČR - 83´- KOMEDIE
Crazy komedie o tom, co se stane, když banda zaměstnanců jedné
banky vyrazí na teambuilding. Hrají: Miroslav Mejzlík, Alice Bendová,
Martin Dejdar, Dana Morávková, Ondřej Veselý, Anna Stropnická atd.
13.7. VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ – ČR - 92´ KOMEDIE
Prospěje manželům Josefovi a Milušce naordinovaná nevěra, aby
zachránili své rozpadající se manželství? V režii Milana Cieslara hrají:
Lenka Vlasáková, Saša Rašilov, Vilma Cibulková, Jiří Lábus, Filip
Blažek a další.
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14.7. ČERTOVINY - ČR – 101´- RODINNÁ POHÁDKA
Hlavními hrdiny jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uherák, kteří jsou
vládcem pekel posláni do světa.
V přestrojení za čeledíny se dostanou na statek, kde chce sedlák
provdat dceru Haničku. V režii Zdeňka Trošky hrají: Jakub Prachař,
Dominick Benedikt, Karel Dobrý, Sara Sandeva, David Gránský, Jana
Bernášková.
20.7. 50 ODSTÍNU SVOBODY - USA – 105´- EROTICKÝ THRILLER
Úspěšné pokračování vztahu Anastasie a Christiana. Vynalézavost
manželů nezná mezí, zvlášť
když Christianovo bohatství nezná limitů. Ona se však nechce stát
manželkou v kleci. Hrají : Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson
a Rita Ora.
Mládeži do 15 let nepřístupný.
21.7 PRAČLOVĚK - VB, F – 88´- ANIMOVANÁ KOMEDIE
Dětská komedie se odehrává v dávné době, kdy po naší zemi chodili
mamuti a lidé si vážili svých jeskyní. Oscarový režisér Nick Parker
přichází po Ovečce Shaun s komedií o střetu civilizací.
27.7 DO VĚTRU - ČR – 78´- DRAMA
Příběh tří lidí odehrávající se na plachetnici u řeckých ostrovů.
Nespoutaní sourozenci Matyáš a Natálie vezmou na loď dokumentaristu
Honzu, který naruší jejich soužití. Neobvyklý milenecký trojúhelník se
odehrává v atraktivním jachtařském prostředí. Hrají: Matyáš Řezníček,
Jénovéfa Boková a Vladimír Polívka.
IV. HORNOPLÁNSKÁ TRAKTORIÁDA V SOBOTU 7. 7. 2018 NA
HŘIŠTI DOBRÁ VODA.
Kategorie: traktory tovární, traktory doma vyrobené.
Program:
11:00 hod. - 12:30 hod. registrace 160,- Kč
12:30 hod. - 13:00 hod. spanilá jízda, seznámení s tratí
13:00 hod. - 17:00 hod. start soutěžní jízdy traktorů
17:00 hod. zpracování výsledků
18:00 hod. vyhlášení výsledků, předávání cen
Děti: jízda na čtyřkolkách, vystavení dětských řidičáků a opékání
špekáčků.
Od 18:15 hod. taneční zábava - rock, pop, country. Po celý den
zajištěné občerstvení.
MARKÉTSKÁ POUŤ
Tradiční v Horní Plané se letos uskuteční od 13 do 15. července. V
sobotu a v neděli řemeslný trh a lidový jarmark na Náměstí. Dále
světské atrakce, kolotoče, střelnice, skákací hrad. Po celé 3 dny hudba
v pivním stanu, divadelní scéna pro děti u kašny a v kostele sv. Markéty
Poutní mše svatá a koncert smíšeného souboru Musica Viva. Podrobný
program na www.horniplana.cz
HP ROCK FEST HORNÍ PLANÁ 28.07.2018
Od 15:00 hodin. Vstup 150,- Kč.
Každoroční hudební festival u lipenské přehrady spojený s DitJam
exhibicí.
Hrají:
Sexleg's Cadillac's (AUT) - rock'n'roll, Marked As An Enemy (České
Budějovice) - metalcore/hardcore, Locomotive (Český Krumlov) metal/hardcore, Honza Křížek (Praha) - pop/rock, Pilot Season (České
Budějovice) - alternative-rock , Harvester Horní Planá - agro-ethno
rock, Rodriego_Estavesz (Horní Planá) - pop-rock, Nesser (Horní
Planá) – hardcore, Idiot Bastard Son (České Budějovice) - alternativebig-beat
SVATOBARTOLOMĚJSKÝ TRH A POUŤ
Tradiční trh a jarmark řemesel s bohatým doprovodným programem pro
celou rodinu v sobotu 18. 8. 2018. Program na www.ivyssibrod.cz

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
LETNÍ KINO HORNÍ PLANÁ - ČERVENEC 2018
Kino se otevírá ve 21:00 a promítání začíná ve 21:30!
5.7. (čt) Ant-Man a Wasp
dabing 120 Kč
6.7. (pá) Backstage
ČR
100 Kč
7.7. (so) Králíček Petr
dabing 100 Kč
8.7. (ne) Půlnoční láska
dabing 100 Kč
9.7. (po) Ready Player One: Hra začíná
dabing 100 Kč
10.7. (út) Debbie a její parťačky
titulky 120 Kč
11.7. (st) Dvě nevěsty a jedna svatba
dabing 100 Kč
12.7. (čt) První očista
titulky 120 Kč
13.7. (pá) Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dov. dabing 120 Kč
14.7. (so) Jurský svět: Zánik říše
dabing 120 Kč
15.7. (ne) Tátova volha
ČR
100 Kč
16.7. (po) Kazišuci
titulky 100 Kč
17.7. (út) Světáci (DIVADLO) / začátek ve 20:30 ČR
ZDARMA
18.7. (st) Včelka Mája: Medové hry
dabing 100 Kč
19.7. (čt) Avengers: Infinity War
dabing 100 Kč
20.7. (pá) Ant-Man a Wasp
dabing 120 Kč
21.7. (so) Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dov. dabing 120 Kč
22.7. (ne) Backstage
ČR
100 Kč
23.7. (po) Solo: Star Wars Story
dabing 100 Kč
24.7. (út) Debbie a její parťačky
titulky 120 Kč
25.7. (st) Jurský svět: Zánik říše
dabing 120 Kč
26.7. (čt) Dvě nevěsty a jedna svatba
dabing 100 Kč
27.7. (pá) začátek ve 21:00 FILMTORO FEST / první den
Chata na prodej + beseda / Mamma Mia! Here We Go Again
ČR / titulky
150 Kč
28.7. (so) začátek ve 21:00 FILMTORO FEST / druhý den
Mrakodrap / Deadpool 2
titulky / titulky
150 Kč
29.7. (ne) Escobar
titulky 120 Kč
30.7. (po) Ant-Man a Wasp
dabing 120 Kč
31.7. (út) Tátova volha
ČR
100 Kč
LIPNO DĚTEM ANEB DEN S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM
SYSTÉMEM 8. 9. 2018 10:00 LIPNO NAD VLTAVOU
Lipno dětem aneb den s Integrovaným záchranným systémem nabídne
zábavu nejen dětem, ale i dospělým. Těšit se můžete na ukázky a
zásahy profesionálních hasičů, ale také policistů a záchranářů.
Budete si moci prohlídnout techniku policie, hasičů, záchranné služby,
horské služby, vodní záchranné služby nebo také šumavského
národního parku. Vyzkoušet si pak můžete simulátor převrácení a
nárazu od BESIP nebo jejich dopravní hřiště.

Lipno Lake Resort hledá zaměstnance na pozici:
RECEPČNÍ na HPP
Práce v Lipně nad Vltavou. Mzda 22.000 Kč – 26.000 Kč
Pro více informací kontaktujte Janu Touškovou
jana@lipnolakeresort.cz, +420 603 478 117
HLEDÁM VÁŽNÉHO ZÁJEMCE O SPRÁVU (úklid, ubytování
hostů, předávání klíčů) UBYTOVACÍHO OBJEKTU V LIPNĚ
NAD VLTAVOU Č.P. 94. KONTAKT: 775 679 207.
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