
změna programu vyhrazena

KULTURA V PÍSKU ~ DUBEN 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURNÍ DŮM

LETNÍ KINO

VENKOVNÍ AKCE

TROJICE

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

GALERIE PORTYČ

KINO PORTYČ

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURNÍ DŮM

LETNÍ KINO

VENKOVNÍ AKCE

TROJICE

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

GALERIE PORTYČ

KINO PORTYČ

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURNÍ DŮM

LETNÍ KINO

VENKOVNÍ AKCE

TROJICE

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

GALERIE PORTYČ

KINO PORTYČ

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURNÍ DŮM

LETNÍ KINO

VENKOVNÍ AKCE

TROJICE

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

GALERIE PORTYČ

KINO PORTYČ

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURNÍ DŮM

LETNÍ KINO

VENKOVNÍ AKCE

TROJICE

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

GALERIE PORTYČ

KINO PORTYČ

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURNÍ DŮM

LETNÍ KINO

VENKOVNÍ AKCE

TROJICE

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

GALERIE PORTYČ

KINO PORTYČ

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURNÍ DŮM

LETNÍ KINO

VENKOVNÍ AKCE

TROJICE

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

GALERIE PORTYČ

KINO PORTYČ

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURNÍ DŮM

LETNÍ KINO

VENKOVNÍ AKCE

TROJICE

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

GALERIE PORTYČ

KINO PORTYČ

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURNÍ DŮM

LETNÍ KINO

VENKOVNÍ AKCE

TROJICE

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

GALERIE PORTYČ

KINO PORTYČ

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURNÍ DŮM

LETNÍ KINO

VENKOVNÍ AKCE

TROJICE

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

GALERIE PORTYČ

KINO PORTYČ

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURNÍ DŮM

LETNÍ KINO

VENKOVNÍ AKCE

TROJICE

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

GALERIE PORTYČ

KINO PORTYČ

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURNÍ DŮM

LETNÍ KINO

VENKOVNÍ AKCE

TROJICE

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

GALERIE PORTYČ

KINO PORTYČ

PALACKÉHO SADY

Středa 6. dubna v 8:30 | 70 Kč | 70 minut bez přestávky
VINNETOU ~ Divadla Scéna Zlín
Známý indiánský příběh K. Maye, mistrovsky zpracovaný pro 
dětského diváka, režisérem Konrádem Popelem
Děti poznají, jak se osídloval divoký západ a jak se stavěla 
železnice!
Budou vtaženi do napínavého příběhu boje indiánů o 
svoji zem a budou se bát o naše hrdiny – Vinnetua, Old 
Shatterhanda, Same Hawkense nebo Nšo-či, budou se s nimi 
smát i plakat.
Představení je napínavé, ale i poučné, veselé i smutné a děti 
budoui napnuté od začátku až do konce.
Pohodlně se usaďte v sedle, cesta za přátelstvím a hrdinstvím 
může začít. Budete se smát, ale i dojímat. Budete bojovat, ale 
i utíkat. Budete tančit kolem ohně, ale i vykopete válečnou 
sekyru. Prostě a jednoduše zažijete neopakovatelné.
Režie: Konrád Popel
Hrají: Vilém Čapek nebo Lukáš Bori, Rattler, Dalibor Dufek, Jan 
Janča nebo Leoš Peteráč, Miroslav Černý, Hana Mrázková

Středa 6. dubna v 19:00 | 350 Kč
MONOLOGY VAGÍNY ~ Intimní divadlo Bláhové Dáši
Dojemná a rozpustilá exkurze do poslední neprobádané 
oblasti, do poslední zakázané zóny, je oslavou ženské 
sexuality ve vší své složitosti a tajemnosti.
Trojice dam si mistrným způsobem hraje s ženskou intimitou 
a sexualitou ve všech jejích podobách z pohledu vaginy 
popisují různé momenty, jako pohlavní styk, orgasmus, 
masturbaci, porod, ale třeba i znásilnění a kdo dílo četl nebo 
už viděl divadelní představení, ví, že autorka si rozhodně 
servítky nebere a všechny situace popisuje velice věrně.
Režie: Irena Žantovská
Hrají: Dáša Bláhová, Jitka Asterová, Míša Sajlerová

Středa 13. dubna 9:00, 10:45, 12:30
THE ACTION NEW GENERATION
multimediální projekt, zaměřený na bezpečnost silničního provozu. 

Středa 13. dubna v 19:30 | Pp 200 Kč | Nm 240 Kč
KAREL PLÍHAL
Je zážitek slyšet Plíhala z přehrávače nebo číst jeho 
veršovánky. O něčem jiném je ale vnímat neopakovatelnou 
atmosféru jeho koncertů. Jemná a hravá poetika, 
nehumpolácký humor a famózní kytarové umění. Od valčíků 
k blues, od latinskoamerických rytmů k swingu – to vše 
bravurně, s typickými zvětšenými a zmenšenými durovými 
akordy. A jeho texty? Umělecky jdou ruku v ruce s kytarovou 
virtuozitou. Jsou krátké, tematicky rozmanité. Zkrátka život 
v odlehčené, pozitivní energií nabité plíhalovské zkratce.

Pátek 15. dubna v 8:30 a v 10:30
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI ~ Divadelní centrum Zlín

Úterý 19. dubna v 18:00
GAR – KLUB
Výroční členská schůze

Středa 20. dubna od 19:30 | předplatné B | 330 Kč | 120 minut
ANI ZA MILION ~ Divadlo v Rytířské Praha
Jacqueline, byť provdaná za anglického velvyslance, 
je Francouzka tělem, duší i původem. Má dvě děti a kufřík 
s milionem eur, který je ochotna darovat každému, kdo si jej 
zaslouží. Nenávidí venkov, samotu a obyčejnost.
Lambert ženatý není, manželka od něj utekla. Má duši 
námořníka a žije jen pro svůj maják, o který se stará 
čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Miluje venkov, 
samotu a obyčejnost. Ptáte se, co mají oba společného? No 
přece vůbec nic! Ale nedejme se mást prvními dojmy.
V této brilantní detektivní komedii, která obě postavy svede 
dohromady a navěky spojí tajemstvím, je totiž všechno jinak, 
než se zdá – každá lež je pravdou, každá pravda lží a jisté je 
pouze to, že pod rouškou humoru se skrývá vrah…
Režie: Petr Hruška
Hrají: Adéla Gondíková a Jiří Langmajer

Čtvrtek 21. dubna ve 20:00 | 450 Kč | 500 Kč | 550 Kč
ANETA LANGEROVÁ ~ Na radosti 2015
Koncert za doprovodu kapely a smyčcového tria
Aneta Langerová pokračuje v úspěšném turné Na Radosti ke 
stejnojmennému novému albu.
Spolu s klavíristou, hudebním skladatelem a producentem 
Jakubem Zitkem pracovali dva roky na písních, původní hudbě 
a textech. Pro inspiraci se vydali na Šumavu, kde objevili 
dnes již zaniklou osadu Na Radosti. To místo jim učarovalo a 
pomohlo jim přivést na svět desku plnou příběhů.

Pátek 22. dubna v 19:30 | 330 Kč | předplatné A | 150 minut
KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ  
~ Městská divadla pražská + Divadlo Rokoko Praha
Slavné komorní drama plné překvapivých zvratů i absurdních 
krutých her. Děj nás zavede na soukromý večírek dvou 
manželských párů působících na malé americké univerzitě. 
Hra boří mýtus o tzv. americkém snu, poklidný dialog se 
tu záhy změní v řadu vzájemných urážek, jízlivostí a „praní 
špinavého prádla“, které ukazuje na vnitřní prázdnotu všech 
zúčastněných, jejich traumata a také povrchnost a dutost 
vzájemných vztahů. 
Režie: Petr Svojtka
Hrají: V. Gajerová, A. Procházka, V. Kubařová, V. Dvořák
inscenace není vhodná pro děti

Pátek 29. dubna v 19:30 | 340 Kč | 90 minut
VYSAVAČ ~ STUDIO DVA Praha
Bohumil Klepl v jedinečné komediální ONE MAN SHOW o 
zamilovaném uklízeči z nákupního centra. Máte chuť nechat si 
vysát každodenní starosti z hlavy? Přijďte se podívat na tuto 
romantickou komedii plnou vtipných eskapád, neuvěřitelných 
hrdinských kousků, trapných nárazů na držku a snění. 
Výjimečný komediální talent Bohumila Klepla v osvěžujícím 
milostném příběhu, který vás zaručeně příjemně naladí.

Chronologický přehled všech plánovaných projekcí. 
Popisky k filmům naleznete též na speciálním plakátě, 
nejaktuálnější informace na www.centrumkultury.cz

Pátek 1. dubna
 » 16:00 ~ Teorie tygra | 120 Kč
 » 18:30 ~ Táta je doma | 110 Kč | č. tit.
 » 20:30 ~ Teorie tygra | 120 Kč

Sobota 2. dubna
 » 14:00 ~ Pat a Mat ve filmu | 110 Kč
 » 16:00 ~ Teorie tygra | 120 Kč
 » 18:00 ~ Rudý kapitán | 110 Kč
 » 20:30 ~ Teorie tygra | 120 Kč

Neděle 3. dubna
 » 14:00 ~ Pat a Mat ve filmu | 110 Kč
 » 16:00 ~ Teorie tygra | 120 Kč
 » 18:00 ~ Dvojníci | 120 Kč
 » 20:30 ~ Teorie tygra | 120 Kč

Pondělí 4. dubna
 » 17:30 ~ Dvojníci | 120 Kč
 » 20:00 ~ Teorie tygra | 120 Kč

Úterý 5. dubna
 » 17:30 ~ Série Divergence: Aliance | 110 Kč | dab.
 » 20:00 ~ Teorie tygra | 120 Kč

Středa 6. dubna
 » 17:30 ~ Teorie tygra | 120 Kč
 » 20:00 ~ Trabantem do posledního dechu | 90 Kč

Čtvrtek 7. dubna
 » 10:00 ~ Rudý kapitán | 50 Kč
 » 17:30 ~ Spotlight | 130 Kč | č. tit.
 » 20:00 ~ Moje tlustá řecká svatba 2 | 120 Kč | č. tit. 
 Premiérový řecký večer ve spolupráci s řeckou restaurací  
 Poseidon Písek

Pátek 8. dubna
 » 16:00 ~ Moje tlustá řecká svatba 2 | 120 Kč | č. tit.
 » 18:30 ~ Ulice Cloferfield 10 | 120 Kč | č. tit.
 » 20:30 ~ Spotlight | 130 Kč | č. tit.

Sobota 9. dubna
 » 14:00 ~ Kung fu Panda 3 3D | 140/125 Kč | dab.
 » 16:00 ~ Ulice Cloferfield 10 | 120 Kč | č. tit.
 » 18:30 ~ Moje tlustá řecká svatba 2 | 120 Kč | č. tit.
 » 20:30 ~ Spotlight | 130 Kč | č. tit.

Neděle 10. dubna
 » 14:00 ~ Kung fu Panda 3 | 125/100 Kč | dab.
 » 16:00 ~ Moje tlustá řecká svatba 2 | 120 Kč | č. tit.
 » 18:30 ~ Ulice Cloferfield 10 | 120 Kč | č. tit.
 » 20:30 ~ Spotlight | 130 Kč | č. tit.

Pondělí 11. dubna
 » 17:30 ~ Spotlight | 130 Kč | č. tit.
 » 20:00 ~ Pád Londýna | 120 Kč | č. tit.

Úterý 12. dubna
 » 17:30 ~ Nikdy nejsme sami | 120 Kč
 » 20:00 ~ Spotlight | 130 Kč | č. tit.

Středa 13. dubna
 » 17:30 ~ Pád Londýna | 120 Kč | č. tit.
 » 20:00 ~ Nikdy nejsme sami | 120 Kč

Čtvrtek 14. dubna
 » 17:30 ~ Jak básníci čekají na zázrak | 130 Kč
 » 20:00 ~ Pátá vlna | 120 Kč | č. tit.

Pátek 15. dubna
 » 16:00 ~ Orel Ediie | 110 Kč | č. tit.
 » 18:30 ~ Pátá vlna | 120 Kč | č. tit.
 » 20:30 ~ Jak básníci čekají na zázrak | 130 Kč

Sobota 16. dubna 
 » 14:00 ~ Řachanda | 110 Kč
 » 16:00 ~ Jak básníci čekají na zázrak | 130 Kč
 » 18:30 ~ Pátá vlna | 120 Kč | č. tit.
 » 20:30 ~ Jak básníci čekají na zázrak | 130 Kč

Neděle 17. dubna
 » 14:00 ~ Zootropolis: Město zvířat 3D | 160/140 Kč | dab.
 » 16:00 ~ Jak básníci čekají na zázrak | 130 Kč
 » 18:30 ~ Pátá vlna | 120 Kč | č. tit.
 » 20:30 ~ Jak básníci čekají na zázrak | 130 Kč

Pondělí 18. dubna
 » 17:30 ~ Orel Ediie | 110 Kč | č. tit.
 » 20:00 ~ Jak básníci čekají na zázrak | 130 Kč

Úterý 19. dubna
 » 17:30 ~ Kolonie | 110 Kč | č. tit.
 » 20:00 ~ Jak básníci čekají na zázrak | 130 Kč 
Projekce za účasti autorů a herců. Ve spolupráci FAMO Písek 
a Lahůdky u Zlaté rybky Písek. 

Středa 20. dubna
 » 17:30 ~ Jak básníci čekají na zázrak | 130 Kč
 » 20:00 ~ V paprscích slunce | 90 | č. tit.

Čtvrtek 21. dubna
 » 10:00 ~ Dvojníci | 50 Kč
 » 17:30 ~ Carol | 110 Kč | č. tit.
 » 20:00 ~ Lovec: Zimní válka 3D | 150 Kč | dab.

Pátek 22. dubna
 » 16:00 ~ Lovec: Zimní válka | 120 Kč | dab.
 » 18:30 ~ Zlo nikdy nespí | 110 Kč | č. tit.
 » 20:30 ~ Carol | 110 Kč | č. tit.

Sobota 23. dubna
 » 14:00 ~ Kniha džunglí 3D | 150/130 Kč | dab.
 » 16:00 ~ Teorie Tygra | 120 Kč
 » 18:00 ~ Lovec: Zimní válka 3D | 150 Kč | dab.
 » 20:30 ~ Zlo nikdy nespí | 110 Kč | č. tit.

Neděle 24. dubna
 » 14:00 ~ Kniha džunglí 3D | 150/130 Kč | dab.
 » 16:00 ~ Hardcore Henry | 110 Kč | č. tit.
 » 18:00 ~ Lovec: Zimní válka 3D | 150 Kč | dab.
 » 20:30 ~ Teorie Tygra | 120 Kč

Pondělí 25. dubna
 » 17:30 ~ Lovec: Zimní válka 3D | 150 Kč | dab.
 » 20:00 ~ Zlo nikdy nespí | 110 Kč | č. tit.

Úterý 26. dubna
 » 17:30 ~ Hardcore Henry | 110 Kč | č. tit.
 » 20:00 ~ Carol | 110 Kč | č. tit.

Středa 27. dubna
 » 17:30 ~ Teorie Tygra | 120 Kč
 » 20:00 ~ Vzpomeň si | 110 Kč | č. tit.

Čtvrtek 28. dubna
 » 17:30 ~ Jak se zbavit nevěsty | 130 Kč
 » 20:00 ~ Lagerfeld - důvěrné | 100 Kč | č. tit.

Pátek 29. dubna
 » 16:00 ~ Jak se zbavit nevěsty | 130 Kč
 » 18:30 ~ Ani ve snu | 110 Kč
 » 20:30 ~ Jak se zbavit nevěsty | 130 Kč

Sobota 30. dubna
 » 14:00 ~ Bella a Sebastián 2: Dobrodružství pokračuje | 
120 Kč | dab.

 » 16:00 ~ Jak se zbavit nevěsty | 130 Kč
 » 18:30 ~ Ani ve snu | 110 Kč
 » 20:30 ~ Jak se zbavit nevěsty | 130 Kč

Neděle 1. května
 » 14:00 ~ Bella a Sebastián 2: Dobrodružství pokračuje | 
120 Kč | dab.

 » 16:00 ~ Jak se zbavit nevěsty | 130 Kč

… do čtvrtka 7. dubna
MOZAIKY ~ MARIE ŠTĚPÁNOVÁ

Od soboty 9. dubna do neděle 30. dubna
FOTOOBRAZY Z OPUŠTĚNÝCH MÍST ~ Martin Ketner 
Fotograf vám představí svoji fototvorbu v oblasti nazývané 
urbex, což znamená průzkum opuštěných staveb. Během 
několika let navštívil stovky míst, jak u nás, tak i v Evropě. 
Jeho fotografie jsou hodně pocitové, stejně jako stavby, 
ve kterých byly pořízeny. Vernisáž výstavy se uskuteční 
v sobotu 9. dubna v 17:00

Pátek 1. dubna v 18:00 | pp 80 Kč | nm 100 Kč
PÍSŇOVÝ KONCERT
Darina Vrbová – zpěv, Lenka Ebelová – klavír, Petra Holubová 
– flétna, Jiří Votýpka – housle
Host: Kateřina Slabá
Těšit se můžete na díla starších i novodobějších autorů 
například A. Dvořáka, J. Brahmse, R. Schumanna, S. Šebka, 
C.Debussyho, F. Loewe, A. L. Webera…

Úterý 12. března v 19:00 
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Pořádá Základní umělecká škola Otakara Ševčíka v Písku.

Neděle 24. dubna v 18:00 | pp 100 Kč | nm 130 Kč | sn 50 Kč
KONCERT O VĚČNÉM DECHU
Cirkulované dýchání nebo-li „věčný dech“ je technika, kterou 
využívají někteří hráči na dechové nástroje. Cíl je jasný 
– dokázat se současně nadechnout a vydechnout. Touto 
technikou dýchání pak lze hrát bez přerušení neomezeně 
dlouhou dobu. Zazní skladby od F. X. Richtera, B. Smetany, C. 
Besozziho, F. Schuberta a dalších…
Jan Adamus – hoboj, anglický roh, Martin Levický – klavír

Pátek 29. dubna od 16:30 | Palackého sady | vstup volný
MEZINÁRODNÍ DEN TANCE
Pojďte oslavit Mezinárodní den tance s píseckými tanečními 
soubory. Tento den není vybraný náhodně, roku 1727 se narodil 
významný choreograf Jeann Georges Novarra.
Pořádá Centrum kultury města Písek ve spolupráci s T dance.
Při nepříznivém počasí se akce nekoná.

pp ~ předprodej | nm ~ na místě | sn ~ senioři | st ~ studenti
č.tit. ~ české titulky | dab. ~ dabing

Pátek 1. dubna od 19:00 | 290 Kč
XIND X, UDG, VOXEL ~ společné turné

Úterý 5. dubna od 19:00 | pp 220 Kč | nm 270 Kč
SLZA ~ KATARZE TOUR 2016
Vstupenky k dispozici v síti www.ticketportal.cz

Sobota 9. dubna od 19:00 | 60 Kč
MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ

Neděle 10. dubna od 10:00 a od 15:00
LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ COPÁNEK
Tři pohádky pro nejmenší: Lesní žínka, O Smolíčkovi, 
O perníkové chaloupce

Pátek 15. dubna od 20:00 | pp 220 Kč | nm 250 Kč
VISACÍ ZÁMEK ~ PORNO PUNK TOUR

Středa 27. dubna od 18:00 | pp 150 Kč | nm 190 Kč
SENIOR KLUB ~ VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY

Čtvrtek 28. dubna od 13:00
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Pátek 29. dubna od 15:30 | Velký sál KD | 100 Kč
Oslavme Den tance tancem se Zipem 
Den tance oslaví všichni ZIPáci a přátelé v jedné velké taneční show

Pátek 29. dubna | Zahrada KD | od 18:00
STAVĚNÍ MÁJKY ~ PÍSEČAN & PÍSEČÁNEK

Sobota 30. dubna od 19:30 | pp 330 Kč | nm 380 Kč
CITRON A LÁĎA KŘÍŽEK

Otevírací doba:
úterý - neděle (mimo středy) 9:00–17:00, 

středa 9:00–19:00

~ GALERIE HROU ~

Do 24. dubna I Vysoké trámy | od 7 let
DOBRODRUZI
V roce 1983 se vydala skupina 83 vesničanů 
ze západočeského městečka Stod hledat lepší život na Novém 
Zélandu. Poprvé viděli moře, poprvé nastoupili na loď 
a přeplavili oceán. A víte, kdo jim zachránil život? Odpověď 
najdete na zážitkové interaktivní výstavě Dobrodruzi, která 
je plná překvapení. 

Do 24. dubna I Nízké trámy | od 4 let
MALÁ PLANETA
Naše planeta je velmi malá. Obletíte ji za 24 hodin a mnoho 
z toho, co jíme, co si bereme na sebe, v čem žijeme, k nám 
cestuje z dalekých krajin. Ale napadlo vás už, jací lidé žijí 
v zemích, ze kterých k nám přicestovala třeba lampička 
na vašem stolu? Co jí, jak se oblékají a jaké vyprávějí svým 
dětem příběhy? Alespoň trochu o tom, jak se žije v různých 
částech světa, se dozvíte na naší interaktivní výstavě 
o rozdílných kulturách. 

~ SLADOVNA PRO NEJMENŠÍ ~

PILAŘIŠTĚ
Vstupte do kouzelného světa hry a fantazie ještě kouzelněji! 
Oblíbené dětské Pilařiště, neobyčejné hřiště inspirované 
dílem Radka Pilaře, je ještě bohatší, barevnější a zábavnější. 

Pro děti od 1 do 6 let I více na www.galeriehrou.cz

~ VÝSTAVY ~

Do neděle 3. dubna | Bílé trámy | 30 Kč
WALDORFSKÁ ŠKOLA ~ škola pro hlavu, srdce a ruce
Existuje mnoho názorů, co je důležité dnes učit. Existuje 
mnoho způsobů, jak učit. Waldorfská pedagogika staví 
na celostním pojetí člověka: podporuje jeho všestranný rozvoj, 
vyhýbá se nadměrné jednostrannosti a v procesu učení 
zapojuje všechny smysly. Přijďte na výstavu k příležitosti 
čtvrt století existence ZŠ Svobodné v Písku do Sladovny.

Od úterý 5. do neděle 24. dubna | foyer 
KLUB KRTEČEK ~ představení činnosti
„Jsme skupina rodin a dětí a našich přátel, kteří se všichni 
společně snažíme, aby nám dohromady bylo co nejlépe, 
abychom se něco naučili, abychom se pobavili a abychom 
si pomohli, když si nevíme rady,“ říká Krteček, který ve 
Sladovně vystaví keramiku, výkresy, výšivky a další práce 
klientů. 

Do neděle 1. května | Debatní trámy | 30 Kč
ARCHA NADĚJE
Výstava prezentuje ilustrace a úryvky z Deníku trosečníka 
lodi Patria, který sepsal Karel Brandýs. Popisuje zde nelehkou 
cestu židů z Protektorátu do Palestiny, již se sám v roce 1940 
účastnil a tragickou plavbu lodi Patria, na které zahynulo 
267 osob. Expozice zahrnuje malby akademického sochaře 
Michala Moravce, které jsou historickými i sakrálními symboly 
znázorňujícími víru, soudržnost, naději a lásku.

Do neděle 1. května | Malá galerie | 30 Kč
MICHAL MAŠÍK ~ divoká příroda Evropy
Výstava velkoformátových fotografií fauny i flory evropského 
kontinentu. Vernisáž výstavy se koná 29. 3. 2016 v 17 hodin. 
Úvodním slovem vernisáž doprovodí RNDr., Karel Pecl.

~ AKCE ~

Čtvrtek 7. dubna od 17:00 | Ateliér | 50 Kč
BESEDA S CHIROPRAKTIKEM LÁSZLÓ VINCENCEM
Tlakovými masážemi proti bolestem hlavy a páteře - jak 
si sám pomoci od bolestí včetně praktických ukázek. 
Alternativní a čínská medicína.

Sobota 23. dubna od 9:00 | Sklep | vstupné dobrovolné
FLER JARMARK
Budete si moci vyzkoušet mnoho řemeslných technik 
a zpracování různorodého materiálu – práci s organzou 
a vytvořit z ní šperky a bytové dekorace, také keramická 
hlína na vás čeká a navlékání zvonkohry či výroba mýdla 
a šumivek do koupele. Anebo dáte přednost práci s fimem 
či sklem v podobě vinutých perlí nebo technice chainmail, 
která se používala již ve středověku při výrobě drátěných 
košil, tentokrát si díky ní však můžete zhotovit moderní 
šperk? A chtěli byste vědět, jak se vyrábí kokedamy? S dětmi 
si zarazítkujete, vytvoříte dřevěného robota či sádrového 
ptáčka. Zavítejte na náš Fler Jarmark a toto všechno 
si budete moci vyzkoušet! 

Středa 27. dubna od 17:00 | Ateliér | 80 Kč
ANEŽKA JANÁTOVÁ ~ výchova vůle
Anežka JanátováJe konzultantkou několika chráněných dílen 
a spolupracuje s waldorfskými školami v ČR. Je předsedkyní 
Anthroposofické společnosti v ČR. V Akademii TABOR vyučuje 
zejména následující témata: Člověk jako tvůrce vlastního 
osudu; Prostor a čas - dimenze lidské existence; Sociální 
handicap; Logoterapie; Dramaterapie; Biografická práce.

~ WORKSHOPY ~

Sobota 2. dubna od 14:00 | Výtvarné dílny | 60 Kč
MUCHLÁŠ, MUCHLÁM, MUCHLÁME
Znáte muchláž? Muchláž je se skvělá a zábavná technika, 
která děti bude určitě bavit. Začneme tím, že vezmeme 
papír a… POŘÁDNĚ HO ZMUCHLÁME. Pak papír narovnáme, 
barvou zvýrazníme strukturu a pořádně zapojíme fantazii, 
aby z toho něco bylo… Víc se dozvíte na workshopu.
Rezervace na recepci Sladovny nebo na 387 999 997

Sobota 9. dubna od 14:00 | Výtvarné dílny | 60 Kč
STÍNOVÉ DIVADLO
Stínové divadlo je krásná a prastará divadelní forma. 
Na našem workshopu vstoupíme do světa divadla. Společně 
vymyslíme příběh, vyrobíme loutky a příběh si s nimi 
zahrajeme. 
Workshop je vhodný pro všechny děti, které umí stříhat nebo 
s sebou mají šikovné rodiče.
Rezervace na recepci Sladovny nebo na 387 999 997

Sobota 16. dubna od 14:00 | Výtvarné dílny | 60 Kč
MONO TISKAŘIŠTĚ
V květnu bude mít ve Sladovně vernisáž skvělá kreativní 
a hravá výstava Tiskařiště, která vás zavede do úžasného 
světa tiskových technik, kde budete moci tvořit, hrát si 
a poznávat. 
Náš workshop je taková malá, maličkatá ochutnávka této 
výstavy. Budeme si hrát s technikou monotypu. Budeme 
hledat a poznávat možnosti všech forem, které monotyp 
nabízí.

Rezervace na recepci Sladovny nebo na 387 999 997

~ PRAVIDELNÉ OTEVŘENÉ VÝTVARNÉ DÍLNY ~

6., 13., 20. a 23. dubna od 14:00  
Výtvarné dílny | v rámci vstupného do galerie
OTEVŘENÉ VÝTVARNÉ DÍLNY
Přijďte si s dětmi tvořit a hrát si v otevřených výtvarných 
dílnách, kde můžete svobodně poznávat jazyk výtvarného 
umění a rozvíjet svou kreativitu. Otevřené výtvarné dílny 
v sobě jedinečným způsobem snoubí tvoření a hru. Otevřené 
jsou pro všechny návštěvníky v rámci vstupného do galerie.

více na webu
www.galeriehrou.cz

~ VÝSTAVY ~

Pondělí 4. – Sobota 30. dubna | 1. patro
NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME
Výstava Klubu přátel červenobílé hole, která dovoluje 
nahlédnout do světa lidí s hluchoslepotou a seznámit se 
s jejich výtvarnou tvorbou.

~ VZDĚLÁVACÍ POŘADY, BESEDY ~

Úterý 5. dubna v 17:00 | Dětské odd.
ZDRAVÁ ZÁDA S MARTINEM HOJDOU
Interaktivní workshop zaměřený na aktivní účast lidí při 
hledání cesty, jak dosáhnout fenoménu „zdravá záda“. Klade 
si za cíl objasnit nejčastější příčiny bolestí zad a pohybové 
soustavy, mezi něž patří zejména svalové dysbalance 
a přetěžování částí svalů a úponů.

Středa 6. dubna v 17:00 | Přednáškový sál PM
UMĚNÍ DOBY KARLA IV. A JEHO VÝZNAM PRO 
EVROPU II. ~ 3. čtvrtina 14. století
Čtvrtá z cyklu přednášek PhDr. Viktora Kubíka, PhD., 
k příležitosti 700. výročí narození Karla IV. Mimořádný rozsah 
a význam českého umění doby Karla IV. bude sledován 
ve dvou navazujících lekcích, které se zaměří na vztahy 
dvorského umění Karla IV. k produkci vedlejších zemí Koruny 
české a k hlavním centrům soudobé Evropy. Vývoj umění bude 
provázán s jeho historickými a kulturními souvislostmi. Tato 
přednáška se mimo jiné soustředí na zdroje a vývoj tvorby 
Mistra Theodorika a jeho pokračovatelů. Pořádá Městská 
knihovna Písek ve spolupráci s Prácheňským muzeem v Písku.

Čtvrtek 7. dubna od 16:00 do 17:00 | Hudební odd.
MLUV ČESKY! ~ kurz češtiny pro cizince
Nově otevřený nízkoprahový kurz češtiny pro cizince. Kurz 
je určený pro všechny zájemce (začátečníci i pokročilí) 
a zaměřuje se především na zvládnutí základní komunikace 
v různých situacích (práce, škola, úřad, nakupování…).
Výuka i materiály jsou zdarma. Přijďte mluvit česky.
Další termíny v dubnu: 17., 21. a 28. dubna

Čtvrtek 7. dubna v 17:00 | Klubovna MěK Písek
JAK NA PRACOVNÍ ŽIVOTOPIS?
Jak se co nejlépe připravit na pracovní pohovor? Kde a jak 
hledat zaměstnání? Pokud řešíte některý z těchto problémů, 
přijďte se poradit, jak tyto nezbytné úkony k získání 
vysněného zaměstnání co nejlépe zvládnout.
Lektorka Ing. Jana Bojarová

Úterý 12. dubna v 17:00 | Klubovna MěK Písek
SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ VČELAŘE
Seznámení s dotačními programy nejen pro začínající 
včelaře, ve kterých mohou žádat o příspěvek na pořízení 
nebo modernizaci technologického vybavení. Registrovaným 
včelařům bude seminář potvrzen.
Přednáší Ing. Václav Kříž a Ing. Vojtěch Fráňa z Krajského 
výboru Českého svazu včelařů.

Středa 13. dubna v 17:00 | Přednáškový sál PM
UMĚNÍ DOBY VÁCLAVA IV. ~ Čechy a Evropa kolem r. 1400
Pátá z cyklu přednášek PhDr. Viktora Kubíka, PhD., k 
příležitosti 700. výročí narození Karla IV. Přednáška sleduje 
historické a kulturní souvislosti vývoje umění v časech 
Václava IV., a to se zaměřením na význam zemí Koruny české 
pro soudobou Evropu. Jde o jeden z vrcholů českého umění 
v našich dějinách, kdy došlo k plnému rozvinutí předešlých 
základů. Pořádá Městská knihovna Písek ve spolupráci 
s Prácheňským muzeem v Písku.

Čtvrtek 14. dubna v 17:00 | Klubovna MěK Písek
PUTOVÁNÍ 2016 ~ beseda o autismu
Putování je čtvrtý ročník osvětové akce – putování dospělých 
autistů po České republice od města k městu. Na konci je 
uspořádána beseda o životě lidí s autismem jako příležitost se 
putujících na cokoli zeptat. Na některých besedách se objeví 
různí odborníci na autismus nebo lidé, kteří jsou s autismem 
nějak spjati.

Středa 20. dubna v 17:00 | Přednáškový sál PM
DOBA HUSITSKÝCH VÁLEK A VZNIK POZDNÍ 
GOTIKY I ZAALPSKÉ RENESANCE (1420 – 1526)
Šestá z cyklu přednášek PhDr. Viktora Kubíka, Ph.D., k 
příležitosti 700. Výročí narození Karla IV. Obsahem přednášky 
bude porovnání českého umění s vývojem v ostatních zemích 
zaalpské Evropy, a to od husitských válek ke konci středověku. 
Mimo jiné bude též sledován podíl lucemburského dědictví na 
vzniku zaalpské renesance a kulturně historické souvislosti 
dobových změn evropské civilizace. Pořádá Městská knihovna 
Písek ve spolupráci s Prácheňským muzeem v Písku.

Čtvrtek 21. dubna v 17:00 | Přednáškový sál PM
OLDŘICH Z CHLUMU  
~ HISTORICKÝ ROMÁN A SKUTEČNOST
Setkání se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou 
pojaté, jak sám říká, jako talk-show, v níž bude zábavně 
vyprávět o životě našich předků. Není to ovšem pohled 
obrácený jen do minulosti, protože dějiny se neustále opakují, 
někdy až s děsivou pravidelností. I o tom bude řeč.
Pořádá Městská knihovna Písek ve spolupráci s Prácheňským 
muzeem v Písku.

Středa 27. dubna v 17:00 | Klubovna MěK Písek | 50 Kč
ŽIVOT V LESÍCH ANEB EMERSON, THORIU, 
KLOSTERMANN
Sen o životě v přírodě a v souladu s přírodou, touha 
moderních zálesáků našla své vyjádření v díle amerických 
spisovatelů-filozofů 19. století i v české literatuře. V díle Karla 
Klostermanna vystupuje příroda jako samostatná jednající 
bytost. Pořad zmapuje proměny chápání lesa, počínaje 
dobou barokní – od temného úkrytu zlých duchů a loupežníků 
po místo klidu a míru.
Přednáška Ondřeje Kryštofa Koláře v rámci projektu Lidé, 
knihy, osudy, setkání s Ondřejem Kryštofem Kolářem.

~ PRO DĚTI ~

Pátek 1. dubna v 19:00 | Dětské odd.
NOC S ANDERSENEM ~ Malá mořská víla
Víte, jak se zachraňují malé mořské víly? To zjistí děti při 
letošní Noci s Andersenem. Jako každý rok je 
pro ně připravený na tuto noc bohatý program plný tvoření, 
zábavy a v neposlední řadě i úkolů…

Středa 6. dubna v 19:00 | Dětské odd. | 25 Kč
VYZKOUŠEJ SI SKŘÍTKA VŠEZNÁLKA: Lidské tělo
Program zaměřený na rozvoj dětí od 2 let. Lektorka Markéta 
Tíchová.
Rezervace na: detske@knih-pi.cz

Sobota 16. dubna v 10:00 | Dětské oddělen MěK Písek
SOBOTNÍ VEŘEJNÉ ČTENÍ DĚTEM
Petr Hladík čte z knihy Roalda Dahla Jirkova zázračná medicína.

Sobota 23. dubna od 9:00 do 12:00 | Dětské odd.
VĚDA JE PRIMA ~ Poznej, bádej, objevuj
Workshopy na nejrůznější témata z oblasti přírodních věd. Přijďte 
do knihovny poznávat, bádat a objevovat! Čekat tu na vás bude 
několik stanovišť s různými tématy – třeba program Nechte se 
osvítit, který přinese rozdílné pohledy na kontroverzní vynález 
atomové pumy a představí jeho základní fyzikální parametry, nebo 
Svět bublin, ve kterém poznáte různé geometrické tvary, které si sami 
z bublinové směsi uděláte. Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou.

~ OSTATNÍ AKCE ~

Pondělí 4. dubna v 16:00 | Klubovna MěK Písek
DOBRÁ POMOC
Setkání dobrovolníků, kteří nad šálkem čaje a kávy věnují svůj čas 
vyrábění dárkových předmětů pro neziskové organizace regionu.

Čtvrtek 14. dubna od 16:00 do 17:00 | Odd. veřejný internet 
KARIÉRNÍ PORADNA ~ workshop vedený Ing. Janou 
Bojarovou
Individuální konzultace na téma zaměstnání. 
Další termíny: 21. a 28. dubna

Čtvrtek 14. dubna v 10:00 | Klubovna MěK Písek
DOBRÁ POMOC
Setkání dobrovolníků, kteří nad šálkem čaje a kávy věnují svůj čas 
vyrábění dárkových předmětů pro neziskové organizace regionu.

Pondělí 18. dubna v 16:00 | Klubovna MěK Písek
DOBRÁ POMOC
Setkání dobrovolníků, kteří nad šálkem čaje a kávy věnují svůj čas 
vyrábění dárkových předmětů pro neziskové organizace regionu.

Úterý 19. dubna v 17:00 | V rámci KPŽ
CREATIVE CAFÉ ~ háčkujeme s Andělkou
Téma: Flanderská krajka
Ruční práce s háčkem v příjemné atmosféře s malým čajovým 
občerstvením. 

Čtvrtek 21. dubna v 17:00 | Klubovna MěK Písek
PODPŮRNÁ SKUPINA PRO PEDAGOGY
Setkání podpůrné skupiny pro pedagogy ZŠ a SŠ, kteří hledají 
inspiraci nebo podporu, nebo mají zájem setkávat se s kolegy 
v jiném než pracovním prostředí.

Úterý 26. dubna v 16:30 | Klubovna MěK Písek
CREATIVE CAFÉ ~ tvoření pro velké i malé 
Téma: Pletení z papírových pramenů
Nutná rezervace míst na 382 201 822 / naucna@knih-pi.cz

Čtvrtek 28. dubna v 10:00 | Klubovna MěK Písek
DOBRÁ POMOC
Setkání dobrovolníků, kteří nad šálkem čaje a kávy věnují svůj 
čas vyrábění dárkových předmětů pro neziskové organizace 
regionu.

Neděle 10. dubna od 15:00 | 40 Kč
Z důvodu nemoci změna programu
BUDULÍNEK MANDELINKA
Klasická loutková pohádka vypráví o tom, že zlobit a nepo-
slouchat se nevyplácí.

~ VÝSTAVY ~ 

1. března – 22. května | Galerie
CO LÍTÁ PO PÍSKU
Zdali víte, Písečáci, jací jsou ve městě ptáci? Populárně 
naučná výstava zaměřená na druhy ptáků žijících v Písku.

1. března – 1. května | Malé výstavní síně
POKLADY Z URANOVÉ ŠACHTY
Unikátní mineralogické ukázky z uranového ložiska 
Předbořice u Milevska.

2. dubna – 1. května | Chodba knihovny
NÁDHERNÉ HEZKO. VÝBĚR Z HROZNA
Výstava fotografií výtvarného družstva To jsou, 
odštěpného závodu České Budějovice.
Vernisáž výstavy se koná v pátek 8. dubna od 17:00

~ PŘEDNÁŠKY ~

Čtvrtek 7. dubna v 16:00 | 10 Kč
TA JE ALE KRÁSNÁ… TOTO JE VAŠE ZEMĚ!
Budete-li o ni pečovat, všechno dobře dopadne!
Obraz země dotýkané v díle českých hudebních klasiků. 
Přednáší prof. JUDr. Vladimír Franz.
Doplněno hudebními ukázkami a promítáním.

Čtvrtek 14. dubna v 16:00 | 10 Kč
CO LÍTÁ PO PÍSKU 
 ~ CO SE DO VÝSTAVY NEVEŠLO II.
Další zajímavosti o ptactvu v našem městě.
Přednáší RNDr. Jiří Šebestian, CSc., zoolog PM

Čtvrtek 21. dubna v 16:00 | 10 Kč
OLDŘICH Z CHLUMU  
~ HISTORICKÝ ROMÁN A SKUTEČNOST
Přednáší PhDr. Vladimír Vondruška 
Ve spolupráci s Městskou knihovnou Písek

Čtvrtek 28. dubna v 16:00 | 10 Kč
HORNATÁ ALBÁNIE
Přednáší Mgr. Libor Drahoňovský, Praha
Doplněno promítáním

Přednášky se konají v přednáškovém sále PM, vchod přes 
nádvoří bývalé obchodní akademie.

~ DALŠÍ AKCE ~

Neděle 24. dubna v 16:00 | Heydukův památník
ELIŠKA POMOŘANSKÁ 
~ CÍSAŘOVNA ŘÍMSKÁ A KRÁLOVNA ČESKÁ
Novinku z cyklu České královny, tentokrát o manželce 
císaře Karla IV., připravila Stanislava Hošková.

Neděle 1. května v 6:00 | Dolní nádvoří PM
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Chcete se potěšit zpěvem ptačího chóru přímo v Písku a 
naučit se poznávat hlasy ptáků? Procházka se zoology PM. 
Dalekohledy vítány.

Programy pro školy: Možnost komentovaných prohlídek pro 
školy a školky po předchozím objednání k výstavám „Co lítá 
po Písku“, „Poklady z uranové šachty“.
Kontakt: edukace@prachenskemuzeum.cz

Pátek 1. dubna od 20:00 | 60 Kč
D n B NIGHT ~ Soundpolis 
Dj Hanzal, Dj Tao Maffa, Johny Player
Drum n Bass a Jungle music od 3 Djs.

Sobota 2. dubna od 18:00 | 60 Kč
JH BAND ~ Folk a Country k poslechu i tanci

Středa 6. dubna od 20:00 | Zdarma
STUDENT´S NIGHT ~ Akce na drinky, Djs.

Pátek 8. dubna od 20:00 | do 22:00 zdarma | od 22:00 40 Kč
HORRORCORE NIGHT  
~ DJ ILL RICK (Sodoma Gomora), Dj Adie
Koncertní Dj ILL RICK kapely Sodoma Gomora a jeho set plný 
hip hop a horrorcore music.

Sobota 9. dubna od 20:00 | do 22:00 zdarma | od 22:00 40 Kč
DEEPNIGHT ~ Deep Sanding crew  
~ Djs: Swoop, Martin DSC, Martin B.
Deephouse, undregroundhouse, jackin a elektro set.

Středa 13. dubna od 20:00 | zdarma
STUDENT´S NIGHT ~ Akce na drinky, Djs.

Pátek 15. dubna od 20:00 | 130 Kč
MÁCHÁČ CLUB TOUR ~ DJs: ENRICO, ROBERTO 
CHOCHOLA, Marcus Burian
Poprvé v Písku zastávka clubové verze nejslavnějšího 
tanečního festivalu Finlandia Mácháč. Na akci bude možné 
zakoupit vstupenky na festival za zvýhodněné ceny a 
hromady dárků zdarma.

Sobota 16. dubna ve 20:00 | do 22:00 zdarma | od 22:00 40 Kč
R n B NIGHT ~ DJ KETCHUP
Set rezidentního Dje Ketchupa plný Hip Hop, RnB, elektro music.

Středa 20. dubna ve 20:00 | zdarma
PSÍ KŠÍRY (live)
Středeční live koncert punkové kapely Psí Kšíry.

Čtvrtek 21. dubna v 16:00 | 50Kč
VEČER PRO SENIORY ~ Honza Kašpárek
Tradiční odpolední koncert.

Pátek 22. dubna ve 20:00 | do 22:00 zdarma | od 22:00 40 Kč
DANCE NIGHT ~ DJ CHOSE
Set dance a mainstream music.

Sobota 23. dubna ve 20:00 | do 22:00 zdarma | od 22:00 40 Kč
JUNGLE NIGHT ~ DJ FLUX, DJ OLIVAZ
Jungle a drum n bass party.

Středa 27. dubna ve 20:00 | zdarma
STUDENT´S NIGHT ~ Akce na drinky, Djs.

Pátek 29. dubna ve 20:00 | do 22:00 zdarma | od 22:00 40 Kč
SOUNDTRAIN ~ DJ EDWARD TRAUMAXOVSKI + host
Set house, breakbeat, elektroswing music.

Sobota 30. dubna ve 20:00 | do 22:00 zdarma | od 22:00 40 Kč
WITCHES NIGHT ~ DJ RAMEL
Tématický čarodejnický večer…více informací na plakátech.

Pátek 1. dubna od 20:30 | pp 180 Kč | nm 220 Kč | KK 130 Kč
LUBOŠ POSPÍŠIL A 5P
Matador české hudební scény koncertuje s obnovenou 
kapelou 5P, kterou dále tvoří kytarista Mirek Linhart (Yo 
Yo band, Žáha...) a o generaci mladší muzikanti: klávesista 
a kapelník Ondřej Fencl (též Schodiště, Hromosvod, 
V. Merta, Marsyas...), bubenice Pája Táboříková (též 
Payanoia, Jasná páka) a baskytarista Martin Štec (ex-
Vltava).

Sobota 2. dubna od 20:30 | 70 Kč | KK zdarma
IN MEMORY OF CURT COBAIN
Zahrají: DILDO BOYZ, SKRYTÁ HROZBA a ANEURYSM 
(Nirvana revival).
Doufáme, že ani po dvaadvaceti letech se nezapomíná 
a někdo z vás si najde chvíli, aby přišel uctít památku 
jednoho z největších muzikantů devadesátých let a, jak 
se říká, „poslední rockový hvězdy“. Nečekejte žádnou 
hipsteřinu, protože to bude jedna pecka za druhou!

Středa 6. dubna od 20:00 | pp 150 Kč | nm 180 Kč | KK 120 Kč
BREJLE ~ Komedie Jiřího Císlera
Divadelní komedie Jiřího Císlera BREJLE je hra o dvou 
hercích, která je plná komických vypjatých situací ze 
života dnešní doby. Je protkaná písněmi filmových šlágrů 
jako např. Titanik, Růžový Panter, Moulin Rouge apod. 
Hra pojednává o rozvedeném manželském páru, který po 
roce osamění se rozhodne už nežít sám, a proto si každý 
z nich podává inzerát na seznámení pod jinými jmény. 
Ovšem ani jeden z nich netuší, že oslovují sami sebe. 
Hlavní postava René se ozývá na inzerát své bývalé ženě 
Vilmě a naopak. Oba představitelé trpí silnou oční vadou 
a na krátkou vzdálenost bez brýlí nevidí skoro vůbec nic. 
Jelikož oběma jejich oční vada připadá jako překážka při 
seznámení, rozhodnou se brýle na první schůzce odložit a 
říct o problému s viděním partnerovi později. A v této chvíli 
se rodí naše hodinová komedie, která je plná tance, zpěvu, 
akrobatických kousků a velmi vtipných gagů. Co by to bylo 
za komedii, kdyby se v závěru hry nepoznali a přišli na to, 
že jejich láska opět vzplála.
Velmi tvůrčí a nápaditá herečka a režisérka Dana 
Bartůňková do hry vložila vtip dnešní doby. Hlavních rolí se 
ujala herečka a bývalá baletka Natalie Urválková a herec 
Filip Müller

Pátek 8. dubna od 20:30 | pp 250 Kč | nm 290 Kč | KK 200 Kč
INE KAFE
Legenda slovenského punk rocku vyjíždí na klubové tour, 
které začíná právě v Podčáře.

Sobota 9. dubna od 20:30 | pp 150 Kč | nm 180 Kč | KK 120 Kč
PAUL MILLNS (GB) A BUTCH COULTER (Can)
 Paul Millns je londýnský klavírista, skladatel a zpěvák. 
Narodil se v Norfolku a svou hudební kariéru zahájil 
koncem 60. let. Spolupracoval s řadou výrazných osobností 
(David Crosby, John Mayall…) a natočil již 18 alb! V 
zahraničí P. Millns vystupuje většinou se svou kapelou. U 
nás opět zahraje společně s Butchem Coulterem. Butch 
Coulter (CAN), je kytarista a fenomenální hráč na  foukací 
harmoniku, který hrál s Jimmy Pagem, nebo Mickem 
Taylorem a dalšími.

Úterý 12. dubna od 18:00 | 40 Kč
TÉMĚŘ NEZNÁMÝ BALKÁN - cestopisná beseda
Miroslav Špecián nás provede především západním 
Srbskem, kde současnost je poznamenána minulostí. Vše 
bude doplněno promítáním fotografií.

Středa 13. dubna od 18:00
ŘÍŠE TAJEMSTVÍ ~ Výstava obrazů
Výstava obrazů s mystickým poselstvím od Václava 
Špeciána potrvá do 10. května

Pátek 15. dubna od 20:00 | 60 Kč | KK zdarma
KVINTET PÍSEK
Další country večer s píseckou kapelou, kde jako hosté 
vystoupí DUO BUD Jakub Racek a Radek Vaňkát. 

Sobota 16. dubna od 21:00 | 60 Kč | KK zdarma 
ČERNÝ DESKY JSOU DOBRÝ
Hudba 60. až 90. let k tanci i poslechu.

Neděle 17. dubna od 15:00 | 60 Kč | KK zdarma 
O SNĚHURCE - Pohádka + výtvarná dílna
Jemně strašidelná klasická pohádka v podání Divadla 
Pruhované Panenky, vsazená do poezie starých časů. Staré 
kufry, stojany na noty, trpaslíci z dřevěných špalíků, loutka 
Sněhurky v životní velikosti. 
Ve výtvarné dílně si děti mohou vyrobit svého trpaslíka 
pomocí dřevěných klacíků a bavlnek.

Pátek 22. dubna od 20:30 | 80 Kč | KK 50 Kč
DILEMMA IN CINEMA, NOHAMA NAD ZEMÍ,  
CHORÉ VZŤAHY
Koncert do punku laděných kapel.

Sobota 23. dubna od 20:30 | pp 220 Kč | nm 270 Kč | KK 180 Kč
PROGRES 2, FUTURUM ~ Roman Dragoun „60“
Roman Dragoun slaví „60“ a v Podčáře to s ním společně 
rozjedou ve velkém stylu dvě české rockové legendy. Jistě 
se máme na co těšit.

Úterý 26. dubna od 10:30 a od 17:00 | 50 Kč
CULÍČEK HRAJE DIVADLO
Culíček mladší: Aladinova lampa - známá orientální 
pohádka o Aladinovi, prohnaném kouzelníkovi, krásné 
princezně a trochu chamtivém sultánovi.
Culíček starší: Muzeum panenek - příběh holčičky Aničky, 
plný krásné hudby a tance, který vás rozesměje i rozpláče.

Pátek 29. dubna od 21:00 | 60 Kč | KK zdarma
ROCKOTÉKA S LASEROVOU SHOW
Přijďte se před čarodějnicemi vyřádit na pořádném 
bigbeatu. Zazní nejžádanější české i světové rockové hity.

více na webu 
 www.podcarou.cz
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