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Oslavy 750 let založení Českých Budějovic čeká slavnostní zakončení. 

"Multimediální představení s názvem Magické Budějovice se setkalo s velmi 

pozitivním ohlasem diváků. Na náměstí Přemysla Otakara II. přilákalo asi 

patnáct tisíc lidí a rád bych věřil, že podobný počet se sejde na stejném místě i v 

pátek 20. listopadu, kdy se bude show, doplněna o nové prvky, opakovat. 

Účastníci se tak mohou těšit na hodinovou audiovizuální projekci, při níž znovu 

ožije budova radnice, Samsonova kašna i Černá věž. To vše doplní velkoplošná 

projekce, živá vystoupení, scénická hudba i výpravný ohňostroj," prozrazuje 

primátor Jiří Svoboda. 

Datum zakončení oslav, které tematicky navazuje na úspěšnou březnovou 

multimediální show a je pro všechny zdarma, není náhodné. Uskuteční se v 

pátek 20. listopadu, tedy v předvečer dne, kdy se v Budějovicích tradičně 

připomínal svátek Panny Marie Budějovické. 

Ta je více než 500 let patronkou města. V minulosti se jí přičítala záchrana 

města před husity, obléháním nepřátelskými vojsky, epidemií moru a také se ji 

připisují zázraky a uzdravení nemocných. Zájemci mohou ve dnech 20., 21. a 

22. listopadu navštívit studniční kapli dominikánského kláštera, kde bude 

vystaven originál středověkého obrazu Panny Marie Budějovické. "Chtěla bych 

poděkovat všem partnerům, kteří nám maximálně vyšli vstříc a na akci se budou 

finančně podílet. Generálním partnerem je společnost ČEVAK, dále firmy 

Robert Bosch, A.S.A., Samson, Edikt, PCO - Hlídací služba, a Metrostav. 

Zakončení oslav má také podporu mediálních partnerů - Jihočeské televize, 

Českobudějovického deníku, rádia KISS Jižní Čechy a Budějcké Drbny. Bez 

této podpory by tato akce nemohla vzniknout," doplňuje slova primátora radní 

Lucie Kozlová. 

Na přípravy bylo jen pár týdnů 

"Takto velké oslavy se standardně připravují minimálně rok. My jsme na 

přípravy měli jen pár týdnů. Přesto se uskutečnila řada sportovních a kulturních 

akcí, které pořádaly různé spolky a organizace. Jsem přesvědčena, i na základě 

http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1410&


reakce veřejnosti i médií, že se nám oslavy povedly," dodává koordinátorka 

oslav Vladimíra Hrušková. 

Slavnostní zakončení oslav v podobě multimediálního představení MAGICKÉ 

BUDĚJOVICE se znovu ujme českobudějovická agentura Art4promotion. 

"Jubileum, jakým je výročí 750 let, si jednoznačně zaslouží, abychom se s ním 

rozloučili. Závěrečný ceremoniál bude mít stejnou podobu jako ten březnový, 

kdy se nám podařilo oživit duši města, jeho příběh i živé srdce. Na tyto 

nadčasové prvky navážeme a přidáme několik nových. Diváci se mohou těšit na 

netradiční příjezd krále i ohnivou show," říká za pořádající agenturu 

Art4promotion její jednatelka Lenka Střítecká. 

Uzavírky a veřejné osvětlení 

Ohledně uzavírek je nutné počítat s tím, že ve dnech 17. až 19. listopadu dojde k 

záboru veřejného prostranství před radnicí a na přilehlém rohu náměstí, kde 

budou realizovány technické přípravy. 

Dne 17. listopadu bude zrušena část parkovacího stání na straně náměstí 

Přemysla Otakara II. mezi radnicí a ulicí Karla IV. 

Ve dnech 18. a 19. listopadu pak bude tato část parkoviště uzavřena zcela. 

20. listopadu, tedy v den akce, bude od 11 hodin do půlnoci průjezd náměstím 

uzavřen zcela. Uzavírka ulice Radniční a Česká až po ulici Piaristická bude 

vyvolána nutností zřízení dočasného vyhrazeného parkoviště pro účinkující a 

pořadatele. 

V pátek 20. listopadu od 19 do 20 hodin bude zhasnuto veřejné osvětlení na 

náměstí Přemysla Otakara II. a v ulicích Biskupská po Širokou, Radniční, 

Piaristická, U Černé věže po Hroznovou a Kanovnická. 

 

 

Oficiální tisková zpráva – odeslána 12.11.2015 

 

S VÝROČÍM SE BUDĚJOVICE ROZLOUČÍ MAGICKOU SHOW NA 

NÁMĚSTÍ 

 

 

Oslavy 750 let založení Českých Budějovic čeká slavnostní zakončení.  

 

„Multimediální představení s názvem Magické Budějovice se setkalo s velmi 

pozitivním ohlasem diváků. Na náměstí Přemysla Otakara II. přilákalo asi 

patnáct tisíc lidí a rád bych věřil, že podobný počet se sejde na stejném místě i v 

pátek 20. listopadu, kdy se bude show, doplněna o nové prvky, opakovat. 

Účastníci se tak mohou těšit na hodinovou audiovizuální projekci, při níž znovu 

ožije budova radnice, Samsonova kašna i Černá věž. To vše doplní velkoplošná 

projekce, živá vystoupení, scénická hudba i výpravný ohňostroj,“ prozrazuje 

primátor Jiří Svoboda. 



Datum zakončení oslav, které tematicky navazuje na úspěšnou březnovou 

multimediální show a je pro všechny zdarma, není náhodné. Uskuteční se 

v pátek 20. listopadu, tedy v předvečer dne, kdy se v Budějovicích tradičně 

připomínal svátek Panny Marie Budějovické. Ta je více než 500 let patronkou 

města. V minulosti se jí přičítala záchrana města před husity, obléháním 

nepřátelskými vojsky, epidemií moru a také se ji připisují zázraky a uzdravení 

nemocných. Zájemci mohou ve dnech 20., 21. a 22. listopadu navštívit studniční 

kapli dominikánského kláštera, kde bude vystaven originál středověkého obrazu 

Panny Marie Budějovické.   

„Chtěla bych poděkovat všem partnerům, kteří nám maximálně vyšli vstříc a  na 

akci se budou finančně podílet. Generálním partnerem je společnost ČEVAK, 

dále firmy Robert Bosch, A.S.A., Samson, Edikt, PCO – Hlídací služba, a 

Metrostav. Zakončení oslav má také podporu mediálních partnerů – Jihočeské 

televize, Českobudějovického deníku, rádia KISS Jižní Čechy a Budějcké Drbny. 

Bez této podpory by tato akce nemohla vzniknout,“ doplňuje slova primátora 

radní Lucie Kozlová.       

„Takto velké oslavy se standardně připravují minimálně rok. My jsme na 

přípravy měli jen pár týdnů. Přesto se uskutečnila řada sportovních a kulturních 

akcí, které pořádaly různé spolky a organizace. Jsem přesvědčena, i na základě 

reakce veřejnosti i médií, že se nám oslavy povedly,“ dodává koordinátorka 

oslav Vladimíra Hrušková.   

Slavnostní zakončení oslav v podobě multimediálního představení MAGICKÉ 

BUDĚJOVICE se znovu ujme českobudějovická agentura Art4promotion. 

„Jubileum, jakým je výročí 750 let, si jednoznačně zaslouží, abychom se s ním 

rozloučili. Závěrečný ceremoniál bude mít stejnou podobu jako ten březnový, 

kdy se nám podařilo oživit duši města, jeho příběh i živé srdce. Na tyto 

nadčasové prvky navážeme a přidáme několik nových. Diváci se mohou těšit na 

netradiční příjezd krále i ohnivou show,“ říká za pořádající agenturu 

Art4promotion její jednatelka Lenka Střítecká.  

Uzavírky a veřejné osvětlení:  

Ohledně uzavírek je nutné počítat s tím, že ve dnech 17. až 19. listopadu dojde 

k záboru veřejného prostranství před radnicí a na přilehlém rohu náměstí, kde 

budou realizovány technické přípravy. Dne 17. listopadu bude zrušena část 

parkovacího stání na straně náměstí Přemysla Otakara II. mezi radnicí a ulicí 

Karla IV. Ve dnech 18. a 19. listopadu pak bude tato část parkoviště uzavřena 

zcela. 20. listopadu, tedy v den akce, bude od 11 hodin do půlnoci průjezd 

náměstím uzavřen zcela. Uzavírka ulice Radniční a Česká až po ulici Piaristická 

bude vyvolána nutností zřízení dočasného vyhrazeného parkoviště pro účinkující 

a pořadatele. V pátek 20. listopadu od 19 do 20 hodin bude zhasnuto veřejné 

osvětlení  na náměstí Přemysla Otakara II. a v ulicích Biskupská po Širokou, 

Radniční, Piaristická, U Černé věže po Hroznovou a Kanovnická.   

 



Na webu přímo v sekci „Uzavírky“ - http://www.c-budejovice.cz/cz/zivotni-

prostredi-bydleni-doprava/uzavirky/stranky/prehled.aspx  

Dále na webu v aktualitách: http://www.c-budejovice.cz/cz/stranky/aktuality-na-

webu.aspx?page=15 

 

To koresponduje s facebookovým profilem města ČB. 
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V pátek si naposledy připomeneme letošní výročí 750 let od založení města 

České Budějovice – Akrobati, příjezd krále či ohňová show. To je jen něco málo 

z toho, co Budějovičtí už tento pátek uvidí na náměstí Přemysla Otakara II. v 

rámci slavnostního zakončení 750. výročí založení města. 

Završí se tak éra všech možných výstav, kulturních a sportovních akcí, jež se na 

jihu Čech k výročí města v průběhu roku uskutečnily. 

Multimediální představení s názvem Magické Budějovice přilákalo v březnu asi 

patnáct tisíc lidí. "Rád bych věřil, že podobný počet se sejde na kdy se bude 

show, doplněná o nové prvky, opakovat," řekl Jiří Svoboda, primátor Českých 

Budějovic. 

Datum zakončení oslav přitom není náhodné. "Uskuteční se v pátek 20. 

listopadu, tedy v předvečer dne, kdy se v Budějovicích tradičně připomínal 

svátek Panny Marie Budějovické. Ta je více než 500 let patronkou města," 

vysvětlovala Lucie Kozlová, radní pro ekonomiku a finance. Dodala, že město 

na tuto akci uvolnilo 400 tisíc korun. 

Slavnostního zakončení oslav se znovu ujme agentura Art4promotion. Ta 

pořádala již březnovou akci Magické Budějovice. 

"My jsme se rozhodli pojmout zakončovací ceremoniál podobně jako ten 

březnový. Znovu chceme oživit koncept Magických Budějovic," informovala 

Lenka Střítecká z pořádající agentury. 

"Diváci se mohou znovu těšit na velkoplošnou projekci na radnici, znovu 

rozehrajeme královnu Černou věž, kašna ožije novým způsobem, určitě 

nezapomeneme na tečku v podobě výpravného ohňostroje," přiblížila páteční 

program. 

Slavnostní akce vypukne úderem 19. hodiny a trvat by měla 45 minut. 

http://www.c-budejovice.cz/cz/zivotni-prostredi-bydleni-doprava/uzavirky/stranky/prehled.aspx
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--- 

Kolik to stojí Výdaje na slavnostní zakončení by měly převýšit částku 2 miliony 

korun. Město na tuto akci uvolnilo částku ve výši 400 tisíc korun, zbytek se 

podařilo vybrat díky sponzorům. 
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Do prodeje zamířily archy s pětadvaceti známkami s motivy Českých 

Budějovic. Limitovaná edice v počtu 750 vydání vychází u příležitosti 750. 

výročí vzniku města. Atypické známky mají kulatý tvar, na archu jsou dvě, které 

lze použít pro korespondenci do zahraničí, zbytek je určen pro vnitrostátní 

poštovní zásilky. Veřejnosti včera arch představili jejich autoři. 

Motiv známek je většinou spjat s historií města. "Jsou na nich například 

zobrazeny všechny brány, které už byly zničeny," uvedl autor známek Milan 

Binder. Jejich motivy navrhl českobudějovický umělec Jaroslav Martínek, jenž 

použil předlohu perokresby Friedricha Blumentritta. Třiadevadesátiletý 

Martínek uvedl, že de facto celý svůj život spojil s Českými Budějovicemi. 

"Miluji to město pro jeho historii a začal jsem ji studovat. To mě dovedlo až k 

tvorbě obrázků," řekl Martínek. 

Jde o osmou sérii známek věnovanou Českým Budějovicím. První známka vyšla 

v období válečného protektorátu. Potom následovaly další exempláře, kdy se 

některé například vázaly k výročí založení koněspřežky mezi Českými 

Budějovicemi a Lincem nebo k tradičnímu veletrhu Země živitelka. "Zatím 

poslední známka s motivem města vyšla před více než 20 lety," řekl 

českobudějovický primátor Jiří Svoboda (ANO). 

Vydání archu známek je dalším počinem, jenž připomíná 750. výročí založení 

Českých Budějovic. Oslavy začaly v březnu multimediální show, kterou 

sledovaly desetitisíce lidí v centru města a na internetu. Následovalo zahájení 

výstavy pohřebních insignií zakladatele města Přemysla Otakara II. v radniční 

galerii, kterou si prohlédlo 15 000 lidí. Magistrát uspořádal během roku řadu 

dalších akcí a program vyvrcholí slavnostním zakončením 20. listopadu. 

Mutace - Právo - jihozápadní Čechy 
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České Budějovice - Akrobati, příjezd krále či ohňová show. To je jen něco málo 

z toho, co Budějovičtí už tento pátek uvidí na náměstí Přemysla Otakara II. v 

rámci slavnostního zakončení 750. výročí založení města. 

" 

Završí se tak éra všech možných výstav, kulturních a sportovních akcí, jež se na 

jihu Čech k výročí města v průběhu roku uskutečnily. 

Multimediální představení s názvem Magické Budějovice přilákalo v březnu asi 

patnáct tisíc lidí. "Rád bych věřil, že podobný počet se sejde na stejném místě i v 

pátek 20. listopadu, kdy se bude show, doplněná o nové prvky, opakovat," řekl 

Jiří Svoboda, primátor Českých Budějovic. 

Kolik to stojíVýdaje na slavnostní zakončení by měly převýšit částku 2 miliony 

korun. Město na tuto akci uvolnilo částku ve výši 400 tisíc korun, zbytek se 

podařilo vybrat díky sponzorům. 

Datum zakončení oslav přitom není náhodné. "Uskuteční se v pátek 20. 

listopadu, tedy v předvečer dne, kdy se v Budějovicích tradičně připomínal 

svátek Panny Marie Budějovické. Ta je více než 500 let patronkou města," 

vysvětlovala Lucie Kozlová, radní pro ekonomiku a finance. Dodala, že město 

na tuto akci uvolnilo 400 tisíc korun. 

Slavnostního zakončení oslav se znovu ujme agentura Art4promotion. Ta 

pořádala již březnovou akci Magické Budějovice. 

"My jsme se rozhodli pojmout zakončovací ceremoniál podobně jako ten 

březnový. Znovu chceme oživit koncept Magických Budějovic," informovala 

Lenka Střítecká z pořádající agentury. 

"Diváci se mohou znovu těšit na velkoplošnou projekci na radnici, znovu 

rozehrajeme královnu Černou věž, kašna ožije novým způsobem, určitě 

nezapomeneme na tečku v podobě výpravného ohňostroje," přiblížila páteční 

program. 

Slavnostní akce vypukne úderem 19. hodiny a trvat by měla 45 minut. 

Advent se blíží 

Po oslavách se město pomalu ponoří do vánoční atmosféry. Ten další víkend 

totiž bude už adventní. "Letos pro nás organizátory začínají trhy 21. listopadu, 

kdy přebíráme náměstí a začínáme stavební práce. Prodej ve stáncích začne 27. 

listopadu, o den později také program, a to slavnostním rozsvěcením vánočního 

stromku," přiblížil konání adventních trhů David Kovařík ?z Chilli Production s 

tím, že letos náměstí zaplní celkem 108 stánků, sedm řemeslných ?a osm 

gastronomických. 

http://www.denik.cz/jihocesky-kraj/cerna-vez-i-kasna-se-opet-rozpohybuji-20151118-s8wn.html
http://www.denik.cz/jihocesky-kraj/cerna-vez-i-kasna-se-opet-rozpohybuji-20151118-s8wn.html


Kromě tradičního příletu Anděla, který se mezi děti a jejich rodiče snese z Černé 

věže v sobotu 5. prosince v 17.45 hodin, čeká na návštěvníky adventních trhů i 

festival Budějovice sobě. 

"Naším záměrem je představit místní divadelní soubory nebo muzikanty, kteří 

jsou ve svém žánru známí i mimo město," přiblížil David Kovařík. Vystoupit by 

tak na náměstí měli například hudební kapely Nezmaři, Rozkrock, Oceán nebo 

Pavlína Jíšová, Pavel Žalman Lohonka či Pavel Šporcl. Každý z účinkujících 

bude kromě toho nejlepšího z jeho repertoáru, mít navíc za úkol zaranžovat a 

zahrát ve stylu a žánru, který představuje, píseň, která bude společná pro 

všechny. Tuto píseň navíc vyberou sami Budějčáci. 

"Právě teď jsme ve fázi, kdy máme nominace. Na web Budějovice sobě nám 

přišla celá spousta návrhů na píseň, kterou vystupující v rámci adventních trhů 

zahrají," vysvětloval jednatel Chilli Production David Kovařík. Zároveň doplnil, 

že hlasovat pro jednu z písní bude možné do konce týdne. "Tu pak předáme 

vystupujícím ?a požádáme je, aby skladbu nacvičili a na akci Budějovice sobě 

zahráli," dodal. 

A mezi jakými písničkami můžou Budějčáci vybírat? Jednou z nich je píseň K 

Budějicům cesta nebo Budějice, Budějice. Pokud dostane dost hlasů, zaznít 

může i Modlitba pro Martu od Marty Kubišové, Ráchel od Oceánu nebo Žába 

od Pavlíny Jíšové. Více informací a možnost hlasovat mají zájemci na stránkách 

www.budejovicesobe.cz." 
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Oslavy města zakončí velká show 

České Budějovice – Ve velkém stylu se dnes uskuteční slavnostní ukončení 

celoročních oslav 750 let od založení Českých Budějovic. Od 19 hodin ožije 

náměstí Přemysla Otakara II. velkou multimediální show. Strana 3 
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Rubrika: Jižní Čechy 

Mutace: Mladá fronta DNES - jižní Čechy 

Oblast: Celostátní deníky 

Foto: Magické Budějovice Přesně takový název měla multimediální show, která 

včera večer přilákala tisíce lidí na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých 

Budějovicích. Závěrečný ohňostroj byl pak tečkou za letošními oslavami, které 

připomínaly založení města před 750 lety. 

Foto: Marek Podhora, MAFRA 

Mutace - Mladá fronta DNES - jižní Čechy 

Multimediální show Magické Budějovice se v pátek večer uskuteční za 

každého počasí 

 
pátek, 20. listopadu 2015, 13:21 

Už dnes večer se na českobudějovickém náměstí symbolicky uzavře rok, ve 

kterém České Budějovice slavily 750 let od svého založení. Během oslav, které 

probíhaly již od března, se Jihočeši mohli vypravit na nespočet výstav, koncertů 

a jiných společenských akcí. Na začátku nechyběla obří multimediální show, jež 

rozpohybuje Černou věž, radnici a Samsonovu kašnu i v pátek večer. 

Padesátiminutová akce Magické Budějovice, která představí příběh města, 

začíná v 19 hodin. 

Přípravy probíhaly celou noc a nutno podotknout, že byly velmi precizní. 

Budějcká Drbna koutkem oka sledovala, jak se pořádající agentura chystá, a tak 

může potvrdit, že to večer bude stát za to! A odradit by Budějčáky nemělo ani 

zatím nepříliš příznivé počasí. 

„Závěrečná padesátiminutová show Magické Budějovice k zakončení oslav 750 

let našeho města se dnes odehraje od 19. hodin i za deště. Zareagovali jsme na 

počasí a celou show upravili tak, aby mohla proběhnout i za deštivého počasí. 

Poprosíme diváky, aby si vzali raději pláštěnky a nechali doma deštníky. 

Nebudou si tak vzájemně rušit výhled na show,“ uvedl za agenturu 

Art4promotion Igor Mahal. 

http://www.budejckadrbna.cz/files/drbna/images/page/1000x1000-1448022945-1000x1000-1426043232-wwwjanhomolkacz.jpg


Není na co čekat. Takovou show nemusí město na soutoku Malše a Vltavy 

dlouho zažít, proto si přijďte užít nezapomenutelný zážitek na českobudějovické 

náměstí za jakýchkoliv okolností. Večerem vás provede moderátor Milan 

Džuba. 

 

Napsal Lukáš Dvořák | Foto Jan Homolka 

Vydatný déšť neodradil. Magická show zakončila na náměstí oslavy města 

 
20.11.2015 21:07 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Těžké kapky vody se snášely nad hlavami těch, 

kteří se dnes přišli v sedm hodin večer podívat na závěr oslav 750. výročí 

založení Českých Budějovic. Nehostinné počasí ale zvědavce nermoutilo, 

magický program zaměstnal pozornost stovek lidí na celých 45 minut. 

Zjevila se patronka města Panna Marie Budějovická za doprovodu skladby 

Ave Maria, král Přemysl Otakar II. zamával „poddaným“ jako pravý 

šlechtic a postupně oživla radnice, kašna a Černá věž. V závěru nechyběl 

ohňostroj. 
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zobrazit všechny fotky 

Podobně jako při březnovém zahájení narozeninových oslav města začal 

program vyprávěním příběhu města za bohatého vizuálního doprovodu na 

radnici. Velmi zdařená byla podobizna patronky Panny Marie Budějovické, 

která bdí nad městem stovky let a právě dnes slaví svůj svátek. Ve fotogalerii 

najdete malou ochutnávku z dnešního večera. 
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