PŘIPRAVUJEME PRO VÁS…
1. března | Kulturní dům
MATURÁK ROKU
......................................................................................................
22. března | Divadlo Fráni Šrámka
VELETOČ ~ DIVADLO KALICH |B|
......................................................................................................
15. března | Kulturní dům
REPREZENTAČNÍ PLES ZDRAVOTNÍKŮ
......................................................................................................
18. března | Trojice
PRAGUE PHILHARMONIA WIND QUINTET
......................................................................................................
19. března | Kulturní dům
TANEČNÍ VEČER
......................................................................................................
20. března | Divadlo Fráni Šrámka
NO NAME ~ Acoustic Tour 2019
......................................................................................................
27. března | Divadlo Fráni Šrámka
NEZMAŘI ~ 40 LET NA CESTĚ
......................................................................................................
6. dubna | Kulturní dům
MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
......................................................................................................
9. dubna | Koncertní síň Trojice
JOSEF ŠPAČEK & MIROSLAV SEKERA
......................................................................................................
9. dubna | Divadlo Fráni Šrámka
JANANAS
......................................................................................................
18. dubna | Divadlo Fráni Šrámka
JANEK LEDECKÝ ~ Akustické turné 2019
......................................................................................................
7–9. června | centrum města
DOTKNI SE PÍSKU ~ městská slavnost

Vysvětlivky k použitým zkratkám:
MP ~ mládeži přístupno
12+ ~ od 12 let
15+ ~ od 15 let
DB ~ dabing
ČT ~ české titulky
sn ~ pořad/cena pro seniory
~ 3D promítání
pp ~ předprodej
nm ~ na místě
Změna pořadů, termínů a cen vyhrazena.
Aktuální informace týkající se pořadů
jsou vždy na našem webu.
Vstupenky na akce koupíte pohodlně on-line nebo v pracovní dny:
na pokladně KD (382 734 711) 8:00–16:00
v předprodeji v DFŠ (Senior Point) 9:00–14:00
Centrum kultury města Písek,
nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek

www.centrumkultury.cz

KONCERTNÍ SÍŇ TROJICE

Neděle 3. února od 18:00 | pp 100 Kč | nm 120 Kč
FRENCH TOUCH ~ 5 LET NA SCÉNĚ
Písecká kapela FrenchTouch hraje hudbu lehce se dotýkající
francouzského šansonu. V jejím repertoáru tak zaznívají písně
od Edith Piaf či současné zpěvačky ZAZ. Zároveň se ale pouští
i do úpravy lidové hudby, jako například makedonského
tradicionálu či ukrajinské lidové písně. Všechny písně jsou
nazpívány ve francouzštině, některé i do francouzštiny
přetextované.
..........................................................................

17/2 Smetanovo Trio
Neděle 17. února od 17:00 | pp 200 Kč | nm 230 Kč
SMETANOVO TRIO
Smetanovo trio založené v roce 1934 legendárním českým
klavíristou Josefem Páleníčkem, patří k nejprestižnějším českým
souborům současnosti. Současní členové Jitka Čechová ~ klavír,
Jiří Vodička ~ housle a Jan Páleníček ~ violoncello ve své
interpretaci navazují na ideál, který vytvořili jeho předchůdci,
ale i další významné sólistické osobnosti interpretačního umění
20. století, které se setkávaly na poli komorní hudby (Oistrach,
Rostropovič, Richter, Stern, Rose, Istomin). I dnešní členové
Smetanova tria – všichni tři významní čeští sólisté – dokazují, že
základním předpokladem úspěchu každého kvalitního tria je
dokonalá sólistická vybavenost hráčů.
...........................................................................

27/2 Steffal & Kümmel
Středa 27. února od 19:00 | pp 110 Kč / nm 130 Kč
PAVEL STEFFAL & EMANUEL KÜMMEL
Kytarové duo koncertuje a působí od roku 2000. Upravuje
a hraje skladby pro dvě kytary z období renesance až po
současnost, které se na koncertních podiích příliš neobjevují. CD
Baroque Guitar Strings vydané v roce 2007 navazuje na CD
kytarového dua vydaná v roce 2003, Concert of the Guitar
Duets, a v roce 2005, Music on Twelve Strings.

KINO PORTYČ

~~~váš filmový přístav

Pátek 1. února
18:00 ~ TICHO PŘED BOUŘÍ |120Kč|ČT|106‘|MP
20:30 ~ ŽENY V BĚHU |140Kč|93‘|MP
......................................................................................................
Sobota 2. února
14:00 ~ RAUBÍŘ RALF A INTERNET
|150/130Kč|DB|113‘|MP
16:00 ~ HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HALLOWEEN |130/110Kč|DB|84‘|MP
18:00 ~ ÚNIKOVÁ HRA |120Kč|ČT|100‘|15+
20:30 ~ ŽENY V BĚHU |140Kč|93‘|MP

Ženy v běhu
Neděle 3. února
14:00 ~ RAUBÍŘ RALF A INTERNET |130/110Kč|DB|113‘|MP
16:00 ~ HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HALLOWEEN |130/110Kč|DB|84‘|MP
18:00 ~ ŽENY V BĚHU |140Kč|93‘|MP
20:30 ~ ÚNIKOVÁ HRA |120Kč|ČT|100‘|15+
......................................................................................................
Pondělí 4. února
17:00 ~ BOHEMIAN RHAPSODY |120Kč|ČT|134‘|MP
20:00 ~ ŽENY V BĚHU |140Kč|93‘|MP
......................................................................................................
Úterý 5. února
17:30 ~ ŽENY V BĚHU |140Kč|93‘|MP
20:00 ~ BOHEMIAN RHAPSODY |120Kč|ČT|134‘|MP
......................................................................................................
Středa 6. února
17:30 ~ PSÍ DOMOV |130/110Kč|DB|92‘|MP
20:00 ~ ŽENY V BĚHU |140Kč|93‘|MP
......................................................................................................
Čtvrtek 7. února
10:00 ~ JÁ, MARIA CALLAS |60Kč|ČT|113‘|MP
17:30 ~ MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ |130Kč|ČT|125‘|15+
20:00 ~ TICHO PŘED BOUŘÍ |120Kč|ČT|106‘|MP
......................................................................................................
Pátek 8. února
18:00 ~ POTOMEK |130Kč|ČT|92‘|15+
20:30 ~ MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ |130Kč|ČT|125‘|15+
......................................................................................................
Sobota 9. února
14:00 ~ LEGO PŘÍBĚH 2
|150/130Kč|DB|MP
16:00 ~ PSÍ DOMOV |130/110Kč|DB|92‘|MP
18:00 ~ MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ |130Kč|ČT|125‘|15+
20:30 ~ NA STŘEŠE |120Kč|12+
......................................................................................................
Neděle 10. února
14:00 ~ LEGO PŘÍBĚH 2 |130/110Kč|DB|MP
16:00 ~ PSÍ DOMOV |130/110Kč|DB|92‘|MP
18:00 ~ NA STŘEŠE |120Kč|12+
20:30 ~ POTOMEK |130Kč|ČT|92‘|15+

Na střeše
Pondělí 11. února
17:30 ~ MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ |130Kč|ČT|125‘|15+
20:00 ~ NA STŘEŠE |120Kč|12+
......................................................................................................
Úterý 12. února
17:30 ~ ÚTOK Z HLUBIN |90Kč|ČT|121‘|12+
20:00 ~ POTOMEK |130Kč|ČT|92‘|15+
......................................................................................................
Středa 13. února
17:30 ~ POTOMEK |130Kč|ČT|92‘|15+
20:00 ~ MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ |130Kč|ČT|125‘|15+
......................................................................................................
Čtvrtek 14. února
17:30 ~ ALITA: BOJOVÝ ANDĚL |130Kč|DB|122‘|12+
20:00 ~ ŽENY V BĚHU |140Kč|93‘|MP

Léto s gentlemanem
Pátek 15. února
18:00 ~ LÉTO S GENTLEMANEM |140Kč|98‘|MP
20:30~ ALITA: BOJOVÝ ANDĚL |130Kč|ČT|122‘ |12+
......................................................................................................
Sobotu 16. února
14:00 ~ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL |90/70Kč|DB|80‘|MP
16:00 ~ ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
|150Kč|DB|122‘|12+
18:15 ~ ŽENY V BĚHU |140Kč|93‘|MP
20:30 ~ LÉTO S GENTLEMANEM |140Kč|98‘|MP
......................................................................................................
Neděle 17. února
14:00 ~ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL |90/70Kč|DB|80‘|MP
16:00 ~ ALITA: BOJOVÝ ANDĚL |130Kč|DB|122‘|12+
18:15 ~ LÉTO S GENTLEMANEM |140Kč|98‘|MP
20:30 ~ NEDOTKNUTELNÍ |120Kč|ČT|125‘|12+
......................................................................................................
Pondělí 18. února
17:30 ~ ALITA: BOJOVÝ ANDĚL |130Kč|DB|122‘|12+
20:00 ~ LÉTO S GENTLEMANEM |140Kč|98‘|MP
......................................................................................................
Úterý 19. února
17:30 ~ ŽENY V BĚHU |140Kč|93‘|MP
20:00 ~ NEDOTKNUTELNÍ |120Kč|ČT|125‘|12+

Středa 20. února
17:30 ~ ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
|150Kč|DB|122‘|12+
20:00 ~ ŽENY V BĚHU |140Kč|93‘|MP
......................................................................................................
Čtvrtek 21. února
10:00 ~ CENA ZA ŠTĚSTÍ |60Kč|95‘|12+
17:30 ~ FAVORITKA |120Kč|ČT|119‘|15+
20:00
~ BOHEMIAN RHAPSODY |120Kč|ČT|134‘|12+
......................................................................................................
Pátek 22. února
18:00 ~ MRAZIVÁ POMSTA |130Kč|ČT|118‘|15+
20:30 ~ ÚHOŘI MAJÍ NABITO |120Kč|12+

ÚNOR 2019

Jak vycvičit draka 3
Sobota 23. února
14:00 ~ JAK VYCVIČIT DRAKA 3
|150/130Kč|DB|104‘|MP
16:00 ~ PSÍ DOMOV |130/110Kč|DB|92‘|MP
18:00 ~ BOHEMIAN RHAPSODY |120Kč|ČT|134‘|12+
20:30
~ ÚHOŘI MAJÍ NABITO |120Kč|12+
......................................................................................................
Neděle 24. února
14:00 ~ JAK VYCVIČIT DRAKA 3 |130/110Kč|DB|104‘|MP
16:00 ~ PSÍ DOMOV |130/110Kč|DB|92‘|MP
18:00 ~ ÚHOŘI MAJÍ NABITO |120Kč|12+
20:30 ~ MRAZIVÁ POMSTA |130Kč|ČT|118‘|15+
......................................................................................................
Pondělí 25. února
17:30 ~ PSÍ DOMOV |130/110Kč|DB|92‘|MP
20:00 ~ ÚHOŘI MAJÍ NABITO |120Kč|12+
......................................................................................................
Úterý 26. února
17:30 ~ MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ |120Kč|ČT|125‘|15+
20:00 ~ MRAZIVÁ POMSTA |130Kč|ČT|118‘|15+

Zkáza dejvického divadla
Středa 27. února
19:00 ~ ZKÁZA DEJVICKÉHO DIVADLA |280Kč|240‘
......................................................................................................
Čtvrtek 28. února
17:30 ~ COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ |120Kč|ČT|111‘|12+
20:00 ~ VŠECHNO NEJHORŠÍ 2 |130Kč|ČT|98‘|12+

KINO PORTYČ
GALERIE PORTYČ
DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA
KULTURNÍ DŮM
SENIOR POINT
LETNÍ KINO
VENKOVNÍ AKCE
TROJICE

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA
Pondělí 4. února od 19:00 | 370 Kč
DOKTOR V NESNÁZÍCH
Francouzský dramatik a výtečný komik Laurent Ruquier stvořil
titulní postavu Dr. Jouvanse sobě na míru. Průměrný plastický
chirurg čelí kuriózním situacím v ordinaci své soukromé praxe.
Hrají: Karel Zima, Kateřina Hrušková, Dana Morávková, Ivana
Korolová, Anna Stropnická, Zuzana Mixová, Anička Kulovaná,
Patrície Solaříková, Miluška Bittnerová
.....................................................................................................
Středa 6. února od 19:00 | vyprodáno
HANA ZAGOROVÁ, PETR REZEK & BoomBand Jiřího Dvořáka
Podle beznadějně vyprodaných sálů, v nichž zpívají Hana
Zagorová a Petr Rezek, by se mohlo zdát, že jsou 80. léta.
Diváci s nimi zpívali a tleskali ve stoje tehdy a dělají to i dnes.
Na fanoušky čeká téměř dvou a půl hodinový koncert. Hana
Zagorová a Petr Rezek zazpívají svoje největší sólové hity
i společné duety. Celým večer doprovází skupina Jiřího Dvořáka
Boom!Band.
.....................................................................................................
Pátek 8. února od 8:30 a od 10:30 | 70 Kč | (nejen) školní*
PRINCEZNA ZE MLEJNA
Kterak Jindřich našel v Elišce tu pravou princeznu svého srdce.
Pohádka s písničkami na motivy pohádky Zdeňka Trošky ožívají
na divadelních prknech.
* v případě, že školy nezaplní celý sál, dáme zbývající místa do
prodeje. Máte-li zájem představení navštívit, cca 10 dní před
představením sledujte náš web, kde se dozvíte více.
.....................................................................................................

12/2 Zkurvení havlisti
Úterý 12. února od 19:00 | 340 Kč
ZKURVENÍ HAVLISTI ~ Divadlo Komediograf Brno |A|
Kouzelná komedie o třech mužích, kteří rozumí všemu.
Hubert, Bořek a Vladan chodí pravidelně do té naší krásné sauny.
Prohřát se. Vyplavit toxiny a utužit zdraví. A taky si popovídat.
Probrat současnou společnost. Politiku. Zdravotnictví. Ekonomiku.
Fotbal. Autobazary. Evropskou unii. Raketové motory. Chemické
procesy v listech rostlin. Kulturu a vatu. Trochu popřemýšlet o tom,
kam se ten svět vlastně sype. Rozumí totiž všemu, tak jako většina
našeho národa.
Se vzrůstající teplotou jejich těl stoupá i jejich nasazení.
Angažovanost. Chvílemi se rozpálí do běla. Jak to dneska
známe. Máte-li také zájem o lidstvo, tak přijďte, tihle chlapíci vás
nakopnou určitě správným směrem.
Miroslav Hanuš: „Je to asi hodina dvacet politické grotesky na
téma tří mužů v sauně, kteří během pobytu v očistném prostoru
vyřeší všechny problémy světa.“
Režie: Luboš Balák
Hrají: Miroslav Hanuš, Dalibor Gondík, Tomáš Měcháček
.....................................................................................................

Neděle 24. února od 14:30 | 80 Kč
ZLATOVLÁSKA ~ Divadlo Pohádka Praha
Klasická činoherní výpravná pohádka.
Inu opět přišel čas: „aby ryba promluvila, aby z vody vyšla síla,
aby moucha rádcem byla ...“ A tak se opět setkáváme se známými
postavami pohádky – Zlým králem,kterému se dostává možnosti
porozumět řeči zvířat, jeho sloužícím Jiříkem – jenž přes přísný
zákaz ochutná kouzelného jídla, a proto je vyhnán do světa, aby
vyhledal princeznu Zlatovlásku.
Jiřík na své cestě za Zlatovláskou díky získané schopnosti
porozumění všem hlasům a svému dobrému srdci získává řadu
přátel - jak mezi lidmi, tak mezi zvířátky. Aniž by předem tušil,
kterak jejich přátelství a pomoc bude potřebovat.
.....................................................................................................
Pondělí 25. února od 19:00 | 650 Kč
4TET ~ Verze V.
Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podívanou.
Verze V., kterou připravil se 4TETem stejný tým jako verze
předešlé, je scénicky a obsahově úplně jiná. Co ale zůstalo,
je umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev
vokálního seskupení, který se snoubí s již pověstnou dokonalostí
a profesionalitou Jiřího Korna.
.....................................................................................................
Čtvrtek 28. února 19:00 | 450 Kč
ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS
~ Rhapsódie v modrém pokoji
Rhapsodie v modrém pokoji aneb George Gershwin a Jaroslav
Ježek – dva muži mezi nebem a jazzem – dva velcí skladatelé,
dva obdobné osudy. Hitmakeři, kteří zásadně ovlivnili vývoj
popmusic 20. století a zároveň chytře a invenčně propašovali jazz
do hudby klasické.

SENIOR POINT
10/2 Poslední večeře
Neděle 10. února od 19:00 | 390 Kč
POSLEDNÍ VEČEŘE ~ DekkaDancers |A|
Poslední večeře je parodií na mafiánské prostředí i tradované
stereotypy o jednotlivých národech, místy s nadstavbou
v podobě nenápadných zmínek o reálných událostech a inspirací
v populární kultuře. Co se stane, když se ve francouzské
restauraci, vedené jedinými přeživšími vraždícího běsnění, setká
italská mafie s tou ruskou, zatímco jim je v patách Interpol?
To není těžké odhadnout. Jedna strana touží po pomstě, druhá
po penězích, třetí po cti a čtvrtá po spravedlnosti.
Přijďte se nabít nezkrotným tancem, živou hudbou, živým zpěvem
i živým řevem, přijďte se zasmát i dojmout se všemi třinácti
interprety, přijďte ochutnat zbrusu novou delikatesu z Dekka
kuchyně!
Režie: Štěpán Benyovszký
Choreografie: Štěpán Pechar, Ondřej Vinklát, Marek Svobodník
Hrají, tančí a zpívají: Alina Nanu, Morgane Lanoue, Tereza
Kučerová, Kristina Kornová, Ivana Mikešová, Marek Svobodník,
Ondřej Vinklát, Štěpán Pechar, Mathias Deneux…

13/2 Gin Game
Středa 13. února od 19:00 | 350 Kč
GIN GAME ~ Vršovické divadlo Mana |B|
Hra amerického dramatika a nositele Pulitzerovy ceny D. L.
Coburna o problematice intimních vztahů, byť v trochu nečekané
podobě. Jedná–li se o milostný příběh, neočekáváme, že jeho
dějištěm bude domov pro seniory. A přesně tak tomu tady je. Je
to příběh dvou nemladých lidí, které svede náhoda a potřeba
najít partnera pro karetní hru.
Fakt, že se partička ginu, promění v partii mnohem závažnější,
vypovídá o tom, že partnerské problémy nejsou rozhodně jen
výsadou mladých lidí. Autor poskytuje nečekaný pohled na
nejstarší generaci – nesentimentální, nikterak shovívavý,
ale velmi reálný.
Režie: Ondřej Zajíc
Hrají: Zuzana Kronerová a Dušan Sitek

Pondělí 4. února od 10:00 | klubovna DFŠ
SOCIÁLNÍ DÁVKY VYPLÁCENÉ ÚŘADEM PRÁCE
Změny ve vyplácení: příspěvku na péči, dávek státní sociální
podpory, pěstounské péči a dávek osobám se zdravotním postižením.
......................................................................................................
Úterý 5. února od 14:15 | klubovna DFŠ
SENSESSION ~ ZPÍVÁNÍ S MGR. H. TITLBACHOVOU
Přijďte si s námi opět zazpívat, texty máme k dispozici.
......................................................................................................
Čtvrtek 7. února od 10.00 | Kino Portyč | MP | ČT | 113´ | 60 Kč
JÁ, MARIA CALLAS
Poprvé, čtyřicet let po své smrti, vypráví nejslavnější operní
pěvkyně všech dob Maria Callas svůj příběh – a to vlastními slovy.
......................................................................................................
Čtvrtek 14. února od 15:00 | FAMO
LIMONÁDOVÝ JOE
......................................................................................................
Středa 20. února od 10:00 | klubovna Senior Pointu
PARAGRAFY MEZI NÁMI ~ MGR. JAROSLAV HÁVA
......................................................................................................
Čtvrtek 21. února v 10.00 | Kino Portyč | 12+ | 95´ | 60 Kč
CENA ZA ŠTĚSTÍ
Osudy několika hrdinů, jejichž cesty se začaly postupně křížit
a mohly nakonec složit dohromady jeden velký příběh života.

KULTURNÍ DŮM

2/2 XIX. Reprezentační ples města Písku
Sobota 2. února od 20:00 (otevřeno od 19:00) | 290 Kč
XIX. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA PÍSKU
Plesem bude provázet moderátorka Tereza Kostková. K tanci
i poslechu bude hrát Metroklub Big Band, Strings, Písecký komorní
orchestr a DJ Kali. Dále vystoupí Queenie – World tribute Queen
Band, Flash Dance Labuť a Taneční centrum Z.I.P.
...........................................................................
Pondělí 4. února od 14:30 a od 16:15 | Hudební sál
JÓGA
Pravidelné kurzy jógy pod vedením Kataríny Šuňavské od půl třetí
a Kamily Ševčíkové od čtvrt na pět.
...........................................................................
Úterý 5. února od 19:00
TANEČNÍ PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
...........................................................................
Středa 6. února | edukační dvojkoncert pro ZŠ | 8:30 a 10:30
POSPOLU U STOLU
Představení Pospolu u stolu je rockový koncert se vším všudy, který
zapadá do rámcového vzdělávacího plánu pro první stupeň ZŠ
a předškoláky (prvouka, vlastivěda, hudební výchova).
Dvanáct vtipných písniček zpracovaných do hudebně-divadelního
představení zaměřeného na zdravý životní styl, správné stravování,
lokální produkty, sportování, krásy naší země, zásady stolování
a důležitost společného času stráveného u jednoho stolu.
Skladby jsou stylově pestré, od rocku, popu, hip hopu,
reggae až po country a rap.
A zahrnuje i interaktivní pojetí: muzikanti / herci komunikují s dětmi,
které se během show seznámí i s hudebními nástroji a mohou si je
samy vyzkoušet.
...........................................................................
Čtvrtek 7. února od 17:00 | 100 Kč | sn 80 Kč
SENIORSKÝ VEČER ~ PŘÍMÝ PŘENOS
K poslechu a tanci zahraje kapela Přímý přenos.
...........................................................................
Pátek 8. února od 19:30 | 375 Kč
RYBIČKY 48 ~ POŘÁD NÁS TO BAVÍ TOUR
Jak název turné napovídá, mohou se návštěvníci těšit na písně z nové
desky, které doplní osvědčené, dnes již zlidovělé hity Léto, Slibuju, že
nebudu pít, My ještě nejsme starý, Zamilovaný/Nešťastná, Američan
z Poličan a další. Jako speciální host se představí skupina Civilní obrana.
...........................................................................
Neděle 10. února od 14:30 | 80 Kč
DĚTSKÝ KARNEVAL
Srdečně Vás zveme na maškarní karneval pro děti plný her, soutěží
a muziky, který bude moderovat Milan Mudroch. Děti si zatancují na
písničky českých a zahraničních interpretů, budou soutěžit v tanečních
a dovednostních soutěžích, do kterých se mohou zapojit i rodiče.

Pondělí 11. února od 14:30 a od 16:15 | Hudební sál
JÓGA
...........................................................................
Úterý 12. února od 19:00
TANEČNÍ PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
...........................................................................
Čtvrtek 14. února od 13:00
ZASTUPITELSTVO
...........................................................................
Čtvrtek 14. února od 17:30 | Hudební sál
MANŽELSKÉ VEČERY
Kurz Manželské večery tvoří série osmi večerů. Každý týden vás čeká
romantická večeře při svíčkách u malých stolečků jen pro dva, s tlumenou
hudbou a květinou. Následuje praktická přednáška (např. na téma
odpuštění, umění komunikace,…) a nakonec káva s dezertem – to je
nejdůležitější část kurzu, kdy si budete moci nad otázkami z příruček v
soukromí se svým partnerem o daném tématu promluvit. Žádná skupinová
cvičení se tu nekonají. Kurz je založený na křesťanských principech, ale je
určený pro každý pár bez rozdílu vyznání a životní filozofie.
Úvodní večer bezplatně - následně kurz 7 setkání pro přihlášené
1400 Kč / pár, cena pokrývá 7 × 2 večeře, celkové zajištění kurzu.
Rezervace na telefonu: 724 206 700, e-mail: amstutz@c-box.cz
...........................................................................

15/2 Ples sportovců
Pátek 15. února od 19:00
PLES SPORTOVCŮ
Tradiční ples sportovců s vyhlášením nejúspěšnějších sportovců Písecka
za rok 2018. Ples moderuje sportovní komentátor ČT Jan Smetana,
hraje kapela Elizabeth. Nebude chybět občerstvení a tombola.
...........................................................................
Sobota 16. února od 19:00 | 150 Kč
9. TRUBAČSKÝ PLES
Přijďte si zatančit na ples s rodinnou atmosférou, tradičně na Vás
čeká dobrá muzika (taneční orchestr Saturn), drobná překvapení
a především příjemné prostředí při posezení s přáteli. Vstupenky
rezervujte u paní Machaté 382 506 100 / machata@lespi.cz
...........................................................................
Pondělí 18. února od 14:30 a od 16:15 | Hudební sál
JÓGA
.................................................................................
Úterý 19. února od 19:00
TANEČNÍ PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
.................................................................................
Pátek 22. února 20:00
REPREZENTAČNÍ PLES K VÝROČÍ W100
Waldorfská škola zve všechny absolventy, širokou veřejnost a
příznivce školy. Těšit se můžete na předtančení skupiny T-dance,
argotické tango a kankán. Nebude chybět ani půlnoční překvapení
pedagogického sboru.

Sobota 23. února od 20:00 | 150 Kč
74. BARÁČNICKÝ PLES
K tanci a poslechu hrají Malá kapela regent a Strings.
Kroje místní i přespolní svéráz vítány. Hra o ceny.
Rezervace vstupenek do 8. února na tel. čísle 774 221 990.
...........................................................................
Pondělí 25. února od 14:30 a od 16:15 | Hudební sál
JÓGA
...........................................................................
Úterý 26. února od 19:00
TANEČNÍ PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
...........................................................................
Čtvrtek 28. února od 17:30 | Hudební sál
MANŽELSKÉ VEČERY
Druhý z osmi manželských večerů.
...........................................................................
Sobota 2. března 2019 od 20:00 (otevřeno od 19:00)
XXIV. REPREZENTAČNÍ PLES SCHNEIDER ELECTRIC
K tanci a poslechu hraje Fordance Orchestra, jako host vystoupí
Václav Noid Bárta, o moderaci se postará Vojtěch Bernatský, čeká
vás i silová gymnastika v podání skupiny Five Felas, Cyr Wheel
Show (akrobatický tanec v obruči) a tančit se bude Madison.
Top hits disko rozezní klub Uhelnu.
Chybět nebudou ukázky společenských tanců TK Torra Písek,
fotokoutek, občerstvení a bohatá tombola!
Ples pořádá Schneider Electric > rezervace vstupenek
na telefonu 382 760 311 od 21. 2. 2019.

GALERIE PORTYČ

4/2 – 1/3 Terifoto Sokola Písek
4. února – 1. března
TERIFOTO SOKOLA PÍSEK ~ DIETER DAUSER
Skupina TeriFoto Sokola Písek představí v Galerii Portyč fotografie
člena FotoFreunde Wetzlar Dietera Dausera.
Výstava bude zahájena vernisáži v pondělí 4. února od 18:00.
...........................................................................
12. února – 10. března (foyer Kina Portyč)
ČERVENÝ KŘÍŽ POMÁHÁ
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Písku, ve spolupráci se
základními školami a veřejností, připravil prezentaci obrázků na téma
„Červený kříž pomáhá“. Vybrané obrázky budou vystaveny ve foyer
kina Portyč od 12. února do 10. března. Na výstavu dětských prací
ve foyer kina následně v Galerii Portyč naváže výstavu ke sto letům
ČSČK a ČČK v Písku. Ta bude v galerii zahájena 12. března v 17:00.

