
změna programu vyhrazena

KULTURA V PÍSKU ~ ČERVENEC 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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

VENKOVNÍ A JINÉ AKCE

 

 

 

 

 

 

 

 

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

PŘIPRAVUJEME

PŘIPRAVUJEME PŘEDPLATNÉ SKUPINY A + B

Divadlo F. X. Šaldy Liberec
ŠKOLA ŽEN ~ Moliére
Divadelní agentura Hanzlíček
BOSÉ NOHY V PARKU ~ Neil Simon
Divadlo v Dlouhé Praha
S ÚSMĚVY IDIOTŮ ~ Vodňanský, Skoumal, Borna
Jihočeské divadlo České Budějovice
ZAVOLEJTE JEEVESE ~ Wodehouse  
Studio Ypsilon Praha
SWING NÁS BAVÍ NEBOLI O ŠTĚSTÍ ~ Jan Schmid a kolektiv
Divadlo Na zábradlí Praha
KORESPONDENCE V+W ~ Voskovec/Werich, Viceníková 
Divadlo TITANS Praha
ZNOVU A LÍP ~ Michael Engler
Divadlo Kalich Praha
BOŽSKÁ SARAH ~ John Murell
Divadlo Kalich Praha
ZAČÍNÁME KONČIT ~ Sébastien Thiéry 
Divadlo Ungelt Praha
SMRT A DÍVKA ~ Dorfman

Čtvrtek 30. června v 17:30  
Pátek 1. července a neděle 3. července ve 20:00  
NEŽ JSEM TĚ POZNALA/ Me Before You
Emilia Clarke a Sam Clalfin v hlavních rolích filmové 
adaptace romantického bestselleru oblíbené autorky Jojo 
Moyesové o tom, že láska si tě najde i tam, kde to čekáš 
nejmíň.
110 Kč | Premiéra | mládeži do 12 let nevhodný | USA | 
české titulky | 110 min.

Čtvrtek 30. června ve 20:00  
Pátek 1. července v 17:30 a sobota 2. července ve 20:00  
HRA PENĚZ/ Money Monster
Napínavý thriller, jehož děj se odvíjí v reálném čase, se 
herecké hvězdy George Clooney a Julia Roberts objevují 
v rolích moderátora finančního televizního pořadu. Poté, 
co kontrolu nad studiem násilím převezme rozzlobený 
finančník, jenž přišel o veškerý svůj majetek, se ocitají 
ve velice výbušné situaci. V průběhu přímého přenosu 
milionům diváků jsou nuceni pustit se do boje s útočníkem 
samotným, ale také s časem, aby rozpletli záhadu 
konspirace, ukrývající se na pozadí současných obchodních 
trhů.
120 Kč | Premiéra | mládeži do 12 let nevhodný | USA | 
české titulky | 95 min.

Od soboty 2. července do pondělí 4. července v 17:30 
Projekce 3D sobota 2. července a neděle 3. července
HLEDÁ SE DORY/ Finding Dory
Na plátna kin se vrací oblíbená modrá rybka Dory, která si 
spokojeně žije na korálovém útesu s Nemem a Marlinem. 
Pak si ale Dory z ničeho nic vzpomene, že kdysi a kdesi 
ztratila své rodiče. 
Při hledání maminky a tatínka potkává Dory tři svérázné 
obyvatele mořského akvária: První je Hank, nerudný 
chobotničák, který úspěšně uniká zřízencům; druhý je 
Bailey, samec běluhy, který sám sebe přesvědčil, že mu 
nefunguje echolokace, a třetí je krátkozraká velryba 
jménem Naděje.
Při prohledávání moderního akvária dojde Dory se svými 
kamarády k poznání, že své blízké máme nejraději kvůli 
jejich nedostatkům, a že to nejdůležitější na světě je 
přátelství a rodina.
krátký film: Ptáčátko
3D Dospělí 140 Kč/ děti 120 Kč | 2D Dospělí 120 Kč/ děti 
100 Kč | mládeži přístupno | USA | dabing | 95 min.

Pondělí 4. července a úterý 5. července ve 20:00
V ZAJETÍ DÉMONŮ 2/ The Conjuring 2
Film navazuje na fenomenální celosvětový úspěch 
Wanova filmu „V zajetí démonů“. Tentokrát manželský 
pár odcestuje do severního Londýna vyšetřovat jeden 
z nejhrůzostrašnějších případů paranormálních aktivit, aby 
pomohl svobodné matce, která žije sama se svými čtyřmi 
dětmi v domě zamořeném zákeřnými duchy.
110 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | USA | české titulky 
| 134 min.

Úterý 5. července v 17:30
DCERA ČARODĚJKY/ Skammerens datter
Středověká fantasy plná draků a magických praktik byla 
natáčena mimo jiné ve slavných barrandovských studiích. 
Dcera čarodějky Dina po matce zdědila nadpřirozené 
schopnosti: umí se podívat člověku přímo do duše a 
vyvolat v něm pocity studu za jeho činy. Když je její 
matka neprávem obviněna z hrůzných vražd, Dina se 
rozhodne odhalit pravdu, kvůli čemuž se ocitá uprostřed 
nebezpečného boje o moc a v ohrožení vlastního života.
50 Kč | mládeži do12 let nevhodný | DK/NOR/SE/IS/ČR | 
dabing | 96 min.

Středa 6. července v 17:30
PAT A MAT VE FILMU
Známí nešikové v roce 2016 slaví 40 let od svého vzniku, 
a byť se na stříbrném plátně ještě nepředvedli, pro kutily 
jejich kalibru to přeci nemůže být problém. Obzvlášť když 
mají na půdě krabice plné filmů a pod schody promítačku, 
na které fanouškům své příhody rádi odpromítají…
50 Kč | mládeži přístupno | ČR | 80 min.

Středa 6. července ve 20:00 
PAŘBA V PATTAYI/ Pattaya
Thajsko, thaibox, prosťáčci, orangutáni a liliputi – to vše 
a mnohem více je namícháno v ztřeštěném komediálním 
mixu, ve kterém hodní hoši jdou do nebe, špatní kalí v Pattayi! 
110 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | FR | dabing | 97 min.

Čtvrtek 7. července a pátek 8. července v 17:30
Projekce 3D  
LEGENDA O TARZANOVI/ The Legend of Tarzan
Již mnoho let uplynulo od doby, kdy Tarzan zaměnil život 
v africké džungli za život bohatého Lorda Greystoka. Nyní je 
vyslán zpět do Konga jako obchodní emisar parlamentu, aniž 
by tušil, že má sehrát roli pěšáka ve smrtelně nebezpečné hře 
chamtivosti a pomsty belgického kapitána Leona Roma. 
130 Kč | Premiéra | mládeži do 12 let nevhodný | USA | 
české titulky | 95 min.

Od čtvrtka 7. července do neděle 10. července ve 20:00 
OČISTA – VOLEBNÍ ROK/ The Purge: Election Year
Veleúspěšný hororový thriller píše další krvavou kapitolu. 
Senátorka Charlene Roanová má k odporu vůči očistě 
pádný důvod, před lety jí padla za oběť celá její rodina. 
Ambiciózní soupeři vědí, že k její porážce vede jediná 
cesta. Legální zabití během očisty. Příštích dvanáct hodin 
bude velmi dlouhých a krvavých.
120 Kč | Premiéra | mládeži do 15 let nepřístupno | USA | 
české titulky | 106 min.

Sobota 9. července a neděle 10. července v 17:30 | 3D 
ANGRY BIRDS VE FILMU/ The Angry Birds Movie
Film nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice 
šťastní ptáci. Až na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý 
opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří 
v tropickém ráji partičku neoblíbených outsiderů. Když 
však na ostrov dorazí záhadná zelená prasata, musí tahle 
nesourodá skupinka zjistit, co mají vepři za lubem a svůj 
ostrov před nimi zachránit
Dospělí 130 Kč/ děti 110 Kč | mládeži přístupno | dabing | 100 min.

Pondělí 11. července a středa 13. července v 17:30
TEORIE TYGRA
Nová česká komedie o muži, který si v šedesáti vzpomene, že 
míval sny i vlastní vůli a že chce zpátky vládu nad svým životem.
80 Kč | mládeži přístupno | ČR | 101 min.

Pondělí 11. července ve 20:00 a úterý 12. července v 17:30 
LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY
Fenomenální skupina Lucie se poprvé představí i na plátnech 
kin. Strhující cesta časem, čtyři životy plné hudby v jednom z 
největších českých dokumentárních projektů tohoto roku. Jak 
vznikaly jejich nejznámější hity? Co se dělo v zákulisí? Dosud 
nezveřejněné záběry pořízené samotnými členy kapely a 
záznamy, o kterých si všichni mysleli, že už ani neexistují.
110 Kč | Premiéra | mládeži přístupno | ČR | 89 min.

Úterý 12. července ve 20:00 
BELGICA/ Belgica
Film nabízí pohlcující zkušenost euforie z nejžhavějšího 
belgického nočního klubu. Zasazen do eklektického zvuku 
uznávané belgické kapely Soulwax ukazuje opojnou cestu 
bratrů vzhůru k úspěchu – a pád, který následuje. 
110 Kč | Premiéra | mládeži přístupno | BE | české titulky | 127 min.

Středa 13. července ve 20:00 
SHORT SKIN/ Short Skin: I dolori del giovane Edo
Humorný příběh o dospívání, hledání lásky a zúžení předkožky.
110 Kč | Premiéra | mládeži do 12 let nevhodný | IT | české 
titulky | 86 min.

Od čtvrtka 14. července do neděle 17. července v 17:30
Projekce 3D 
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
/ Ice Age: Collision Course
Scratova epická honba za nepolapitelným žaludem 
jej katapultuje do vesmíru, kde náhodně spustí sérii 
kosmických událostí, které transformují a ohrozí ledový 
svět. Aby se zachránili, musí Sid, Manny, Diego a zbytek 
skupiny opustit svůj domov a vydat se na výpravu plnou 
komických momentů a dobrodružství. Odcestují do 
neznámých exotických zemí, kde se potkají s celou řadou 
nových, svérázných postav.
Dospělí 150 Kč/ děti 130 Kč | Premiéra | mládeži přístupno | dabing

Čtvrtek 14. července a pátek 15. července ve 20:00 
PAN DOKONALÝ/ Mr. Right
Martha se po bolestivém rozchodu setkává s mužem, který 
by mohl být tím pravým. Tedy jenom do momentu, než zjistí, 
že je to nájemný zabiják na útěku před kartelovým gangem.
110 Kč | Premiéra | mládeži do 12 let nevhodný | USA | 
české titulky | 95 min.

Sobota 16. července a neděle 17. července ve 20:00 
BLÁZNIVÁ PĚTKA/ The Five
Pět kamarádů z dětství si užívá ve společném bytě v srdci 
Paříže díky velkorysosti jednoho z nich - Samuela. Jeho otec 
mu však nečekaně zastaví přísun peněz a Samuel, ve snaze 
neprozradit nepříjemnou situaci kamarádům, se pouští do 
riskantních projektů. Štěstí mu však nepřeje – zaplete se s 
místní mafií, poštve si proti sobě dealery drog, neuspěje ve 
světě diskoték a nakonec ho ještě začne hledat policie
110 Kč | Premiéra | mládeži do 12 let nevhodný | FR | 
dabing | 102 min.

~ PŘEDSTAVENÍ PRO SENIORY ~

Čtvrtek 14. července v 10:00 
NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE
/ Les Visiteurs: La Révolution
Jean Reno a Christian Clavier se vrací ve svých slavných 
rolích v pokračování legendární komedie. 
V novém bláznivém dobrodružství je labyrint času vhodí 
doprostřed slavné Francouzské revoluce na konci 18. století. 
50 Kč | FR | dabing | 109 min.

Od pondělí 18. července DOVOLENÁ

Pátek 1. července a sobota 2. července ve 21:30
PAŘBA V PATTAYI/ Pattaya
Thajsko, thaibox, prosťáčci, orangutáni a liliputi – to vše 
a mnohem více je namícháno v ztřeštěném komediálním 
mixu, ve kterém hodní hoši jdou do nebe, špatní kalí v Pattayi! 
110 Kč | Premiéra | mládeži do 12 let nevhodný | FR | dabing | 97 min.

Neděle 3. července a pondělí 4. července ve 21:30
PODFUKÁŘI 2/ Now You See Mee 2
Špičkoví iluzionisté ze skupiny Čtyři jezdci se vracejí 
ve svém druhém dobrodružství, aby na svém celosvětovém 
turné předvedli kousky přesahující hranice lidského 
chápání a posunuli hranice jevištních iluzí do nových výšin. 
110 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | USA | české titulky | 129 min.

Úterý 5. července ve 21:30
DEN NEZÁVISLOSTI:NOVÝ ÚTOK
/ Independence Day: Resurgence
Film režiséra Rolanda Emmericha před dvaceti lety nově 
vymezil žánr katastrofického filmu, přinesl nový typ 
celosvětové katastrofy a ohrožení veškerého lidstva. Nyní 
se vrací, aby dokončil to, co tenkrát započal. Souboj lidstva 
s brutálním, bezcitným a technologicky nadřazeným 
mimozemským nepřítelem.
120 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | USA | dabing | 128 min.

Středa 6. července ve 21:30
WARCRAFT:PRVNÍ STŘET/ Warcraft: The Beginning
Warcraft je fenoménem herního světa. Azeroth je 
vzkvétající říše lidí, v níž moudře panuje král Llane (Dominic 
Cooper). V Draenoru představuje život permanentní boj 
mezi znepřátelenými rasami Orků, jež spojí až neporazitelný 
nepřítel,nákaza, která v jejich zemi postupně ničí vše živé. 
Jejich vůdce Guĺ dan vytvoří s pomocí temné magie portál, 
kterým můžou Orkové proniknout do jiného světa a ten 
si osídlit. Shodou okolností se jejich cílem stane právě 
Azeroth, jehož obyvatelé jsou ochotní bránit svou zemi do 
posledního muže.
120 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | USA | dabing | 123 min.

Čtvrtek 7. července a pátek 8. července ve 21:30
MIKE I DAVE SHÁNĚJ HOLKU 
/ Mike & Dave Need Wedding Dates
Chtěli kočku, dostali čočku. Film natočený podle 
skutečných událostí. Katastrofická komedie o dvou 
bratrech, kteří byli vždy skálopevně přesvědčení o tom, že 
jedině oni umí rozjet na rodinných setkáních tu pořádnou 
zábavu. Ostatní přímí účastníci těchto rodinných událostí 
to rozhodně viděli jinak. 
110 Kč | Premiéra | mládeži do 15 let nepřístupno | USA | 
české titulky | 98 min.

Sobota 9. července ve 21:30
CENTRÁLNÍ INTELIGENCE/ Central Intelligence
Kdybyste měli zachránit svět a mohli si vzít na pomoc 
jednoho spolužáka ze střední, určitě byste sáhli 
po hvězdě ročníku, po tom nejchytřejším, nejoblíbenějším 
a nejvysportovanějším klukovi. A možná byste se 
šeredně spletli, stejně jako šlápl vedle elitní agent CIA 
s muskulaturou Dwaynea Johnsona v této akční komedii.
110 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | USA | české titulky | 114 min.

Neděle 10. července ve 21:30 
V ZAJETÍ DÉMONŮ 2/ The Conjuring 2
Film navazuje na fenomenální celosvětový úspěch 
Wanova filmu „V zajetí démonů“. Tentokrát manželský 
pár odcestuje do severního Londýna vyšetřovat jeden 
z nejhrůzostrašnějších případů paranormálních aktivit, aby 
pomohl svobodné matce, která žije sama se svými čtyřmi 
dětmi v domě zamořeném zákeřnými duchy.
110 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | USA | české titulky | 134 min.

Pondělí 11. července ve 21:30
ANDÍLEK NA NERVY
Čtrnáctiletá fashion bloggerka Viktorie si musí po smrti 
matky vybrat, zda žít v dětském domově nebo na malé 
vesnici s otcem, kterého nikdy neviděla. Venkovské 
prostředí na ni zpočátku působí jako zoo plné exotů. Její 
otec navíc úspěšně vzdoruje všem pokusům o převýchovu 
a raději se věnuje své praxi zvěrolékaře a poklidnému 
popíjení s kamarády. Do rodinného souboje je postupně 
zatažena celá vesnice i sociální pracovnice, která hrozí 
násilným rozdělením nově vzniklé rodiny.
50 Kč | mládeži přístupno | ČR | 105 min.

Úterý 12. července ve 21:30
LÉTO ALL INCLUSIVE/ All Gone South
Nová letní prázdninová komedie nabízející Olympiádu 
smolařů, potrhlých fórů a divokých situací. 
100 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | FR | dabing | 93 min.

Středa 13. července a čtvrtek 14. července ve 21:30 
OČISTA – VOLEBNÍ ROK/ The Purge: Election Year
Veleúspěšný hororový thriller píše další krvavou kapitolu. 
Senátorka Charlene Roanová má k odporu vůči očistě 
pádný důvod, před lety jí padla za oběť celá její rodina. 
Ambiciózní soupeři vědí, že k její porážce vede jediná 
cesta. Legální zabití během očisty. Příštích dvanáct hodin 
bude velmi dlouhých a krvavých.
120 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | USA | české titulky 
| 106 min.

Pátek 15. července ve 21:30 
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ:ZA ZRCADLEM/ Alice in 
Wonderland 2; Through the Looking Glass
Alenka Kingsleighová se ujala řemesla po svém otci 
a strávila několik posledních let na divokých vlnách 
světových oceánů jako mořeplavkyně. Po svém návratu 
do Londýna objeví kouzelné zrcadlo, skrz které se dostane 
zpět do fantastické Říše divů, kde se znovu shledá se 
svými starými známými: Bílým králíkem, houseňákem 
Absolemem, kocourem Šklíbou a potrhlým Kloboučníkem, 
který není ve své kůži. Kloboučník totiž ztratil svou 
svoucnost a tak Bílá královna Mirana vyšle Alenku zapůjčit 
si Chronosféru, cože je kovová koule uvnitř Velkých hodin, 
jež stanovují veškerý čas. Cestou do minulosti se Alenka 
setkává se svými přáteli – i nepřáteli – v různých dobách 
jejich životů. Alenku čeká nebezpečná cesta, během které 
musí zachránit potrhlého Kloboučníka dřív, než jí vyprší 
všechen čas.  
120 Kč | mládeži přístupno | USA | dabing | 105 min.

Sobota 16. července a neděle 17. července ve 21:30 
LEGENDA O TARZANOVI/ The Legend of Tarzan
Již mnoho let uplynulo od doby, kdy Tarzan zaměnil život 
v africké džungli za život bohatého Lorda Greystoka. Nyní 
je vyslán zpět do Konga jako obchodní emisar parlamentu, 
aniž by tušil, že má sehrát roli pěšáka ve smrtelně 
nebezpečné hře chamtivosti a pomsty belgického kapitána 
Leona Roma. 
120 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | USA | české titulky | 
95 min.

Pondělí 18. července ve 21:30
NEŽ JSEM TĚ POZNALA/ Me Before You
Emilia Clarke a Sam Clalfin v hlavních rolích filmové 
adaptace romantického bestselleru oblíbené autorky Jojo 
Moyesové o tom, že láska si tě najde i tam, kde to čekáš 
nejmíň.
110 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | USA | české titulky | 
110 min.

Úterý 19. července ve 21:30
HRA PENĚZ/ Money Monster
Napínavý thriller, jehož děj se odvíjí v reálném čase, se 
herecké hvězdy George Clooney a Julia Roberts objevují 
v rolích moderátora finančního televizního pořadu. Poté, 
co kontrolu nad studiem násilím převezme rozzlobený 
finančník, jenž přišel o veškerý svůj majetek se ocitají 
ve velice výbušné situaci. V průběhu přímého přenosu 
milionům diváků jsou nuceni pustit se do boje s útočníkem 
samotným, ale také s časem, aby rozpletli záhadu 
konspirace, ukrývající se na pozadí současných obchodních 
trhů.
120 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | USA | české titulky | 95 min.

Středa 20. července ve 21:30
LUCIE:PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY
Fenomenální skupina Lucie se poprvé představí i na 
plátnech kin. Strhující cesta časem, čtyři životy plné hudby 
v jednom z největších českých dokumentárních projektů 
tohoto roku. Jak vznikaly jejich nejznámější hity? Co se 
dělo v zákulisí? Dosud nezveřejněné záběry pořízené 
samotnými členy kapely a záznamy, o kterých si všichni 
mysleli, že už ani neexistují.
90 Kč | mládeži přístupno | ČR | 89 min.

Od čtvrtka 21. července do soboty 23. července ve 21:30 
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
/ Ice Age: Collision Course
Pátý díl jedné z nejpopulárnějších animovaných filmových 
sérií, v které potkáme všechny staré známé hrdiny a 
pár úplně nových! Ledová událost roku! Scratova epická 
honba za nepolapitelným žaludem jej katapultuje do 
vesmíru, kde náhodně spustí sérii kosmických událostí, 
které transformují a ohrozí ledový svět. Aby se zachránili, 
musí Sid, Manny, Diego a zbytek skupiny opustit svůj 
domov a vydat se na výpravu plnou komických momentů 
a dobrodružství. Odcestují do neznámých exotických zemí, 
kde se potkají s celou řadou nových, svérázných postav.
Děti 130 Kč | mládeži přístupno | USA | dabing 

Neděle 24. července ve 21:30
ZHASNI A ZEMŘEŠ/ Lights Out
Když Rebecca odešla z domova, myslela si, že za sebou 
nechala i své strachy z dětství. Když v době dospívání 
zhasla, nebyla si nikdy úplně jistá, co je skutečné a co není 
… a nyní její bratříček Martin prožívá stejně nevysvětlitelné 
a děsivé události, které kdysi vystavovaly zkouškám její 
příčetnost a ohrožovaly její bezpečnost. Znovu se objevila 
děsivá bytost tajemně propojená s její matkou Sophií. 
Ale tentokrát, s tím, jak se Rebecca přibližuje k odhalení 
pravdy, je třeba si přiznat, že životy všech jsou v ohrožení… 
jakmile se zhasnou světla.
110 Kč | Premiéra | mládeži do 15 let nepřístupno | USA | 
české titulky | 90 min.

3.–30. července
NÁHODNÉ SETKÁNÍ V PÍSKU 
~ Společná výstava dvou umělců
Květa Čapková - surrealistické obrazy 
David Habermann - kované sochy
Vernisáž výstavy proběhne v neděli 3. července v 16:00. 

MEZINÁRODNÍ LETNÍ KURZY PROF. OTAKARA 
ŠEVČÍKA PRO MLADÉ HOUSLISTY ~ koncerty

Pátek 1. července v 19:30
Jindřich Pazdera ~ housle, Václav Mácha ~ klavír
Beethoven, Strauss, Weinberg

Neděle 3. července v 19:30
Pavel Voráček ~ klavír
Beethoven

Pondělí 4. července v 19:30
Terezia Šofranková ~ housle, Matej Arendárik ~ klavír
Bach, Beethoven, Dvořák, Grieg

Čtvrtek 7. července v 19:30
Barbora Valečková ~ housle, Stanislav Bogunia ~ klavír
Beethoven, Brahms, Čajkovskij, Stravinskij

Pondělí 11. července v 19:30
Závěrečný houslový koncert účastníků kurzů

Čtvrtek 21. července od 18:00 | pp 60 Kč | nm 80 Kč
KONCERT MLADÝCH OPERNÍCH PĚVCŮ
Již šestým rokem se pravidelně posluchačům v koncertním 
sále Trojice v Písku představí nadějní adepti pěveckého umění 
z různých zemí Evropy, kteří se v Petrovicích u Sedlčan zdokonalují 
ve svém umění pod vedením mezinárodního týmu renomovaných 
pěveckých pedagogů na Středočeských mezinárodních pěveckých 
dílnách. Za klavírní spolupráce prof. Jaroslava Šarouna z Akademie 
múzických umění v Praze a Adolfa Melichara ze Státní opery 
Praha zazní slavné písně a árie českých i světových skladatelů.

Pátek 15. července 14:00–19:00 | Palackého sady
PÍSEK NA LANĚ ~ ve spolupráci s Lezeto
Nízká překážková lanová dráha kombi + slackline s přidržovacím 
lanem, lezecká síť

Neděle 17. července od 10:30 | Velké náměstí | diváci zdarma
MTB CRITÉRIUM „OKOLO HRADEB 2016“
Cyklistické závody pro veřejnost
Prezence: Velké náměstí od 9:30
 
Neděle 17. července | Palackého sady | zdarma
BOHEMIA JAZZFEST
Bohemia Jazz Fest se stal v krátkém čase jedním z největších 
letních jazzových hudebních festivalů v Evropě. Časopis Downbeat 
ho dokonce uvádí, jako jednu z nejvýznamnějších světových 
kulturních akcí.

→ www.bohemiajazzfest.cz

Pátek 5. srpna od 20:30 | Letní kino | 450 Kč
JAREK NOHAVICA
Sólový recitál jednoho z našich nejznámějších písničkářů s kytarou 
a heligonkou sestavený nejen ze známých písní, ale i z aktuálních 
novinek z nově připravovaného alba. 
Koncert je dlouhý asi 2 hodiny, bez přestávky a je nepřístupný pro děti 
do 12 let.Na koncertě si mohou diváci zakoupit CD, DVD, zpěvníky atd.

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

11.–15. července
LETNÍ TANEČNÍ ŠKOLA
Pro děti od 7 do 13 let
Výuka základních tanečních technik  
(standardní a latinskoamerické tance, balet, výrazový tanec, 
salsa…) a tvoření, procházky i hry.  
Poslední den příprava na závěrečný ples ~ líčení, česání apod.

Sobota 23. července | Uhelna
SAM ROMA
Vystoupení písecké romské hudební skupiny k poslechu i tanci.

 → O prázdninách otevřeno denně 9:00–18:00 ←

~ GALERIE HROU ~

Do 16. října | Sklep Sladovny
TISKAŘIŠTĚ
(Prohlídka výstavy probíhá v blocích - otevřena je každý den)
Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké to asi je, vzít si do ruky 
razítko, namočit ho do barvy a pokusit se vylepšit nudnou 
stěnu doma v obýváku? Že se to nesmí? Taťka s mamkou by 
se zlobili? Asi máte pravdu, existují přeci jenom tolerovanější 
způsoby, jak osvobodit nenadálý závan kreativity a chuti 
objevovat doposud nepoznané. Ale co kdyby... co kdyby to šlo?
Několik samostatných stanovišť nabízí dětem i dospělým 
možnost, na vlastní kůži si vyzkoušet nejrůznější způsoby a 
formy tisku, dozvědět se něco z historie či se vcítit do postavy 
vynálezce knihtisku Johannese Gutenberga. Největším 
lákadlem expozice, v níž prim hraje tiskařská barva, bude 
speciální místnost, kde neplatí pravidla a tisknout se může 
na cokoli a kamkoli.

Do 5. února 2017 | Vysoké trámy
LOUTKOVÁ AKADEMIE
(Prohlídka výstavy probíhá v blocích - otevřena je každý den)
Ostrov plný hry, zábavy a chuti si vše na vlastní kůži 
vyzkoušet. Dřevěné postavičky budou ve vašich rukách ožívat, 
protože poutavý svět loutek je neomezený a nekonečný. V 
prostředí vytvořeném na základě pěti úspěšných divadelních 
představení renomovaných českých loutkových divadel 
zjistíte, od kdy lidstvo zná loutky, jak marionety či maňásci 
vypadaly v minulosti, k čemu se dříve používaly, jak se lišily 
od těch dnešních a jakou roli hrály ve vývoji lidstva. 

Do 16. října | Nízké trámy a Ateliér 
SNIVCI, MÁGOVÉ A MOTÝLI
(Provoz probíhá volně - otevřena je každý den)
Volné pokračování interaktivní hravé výstavy Play vizuálního 
umělce a divadelníka Petra Nikla, která se ve Sladovně 
představila v roce 2013, probudí vaše smysly. Snivci, mágové 
a motýli je autorský výstavní projekt Sladovny Písek, která 
se díky němu stává prostorem svobodného snění, hraní 
a nenápadných kouzel. Najděte a vytvořte si svou vlastní hru 
plnou zvuků, světel, stínu a pohybu. Nízkoprahová meditace 
pro malé i velké. Zvukové a světelné instalace na půdorysu 
konkrétního místa a jeho historie – pod dohledem motýla, 
Petra Nikla.

~ STÁLÁ EXPOZICE PRO NEJMENŠÍ ~

PILAŘIŠTĚ
(Provoz probíhá v blocích - otevřeno je každý den kromě úterý a čtvrtka)
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

~ STÁLÁ EXPOZICE ~

SLADOVNICTVÍ
(Prohlídka výstavy probíhá v blocích - otevřena o víkendu/ ve všední 
dny na objednání předem)
Podnikněte cestu do „sladkého srdce piva“! Objevte, jak se 
vyrábí slad, jedna ze tří základních surovin pro výrobu piva.
Výstavy

Do 17. července | Malá galerie | 30 Kč
JAN KUNOVSKÝ ~ NEBEZPEČNÁ SETKÁNÍ
Výstava kreseb a obrazů Jana Kunovského.

~ AKCE ~

16. července od 18:00 | Nízké trámy | 150 Kč | 180 Kč 
ABSOLVENTSKÁ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Přijďte podpořit nové tváře Agentury Verona při jejich prvním 
veřejném vystoupení a nechte se inspirovat současnými 
módními trendy. Moderuje: Jakub Skála - Divadlo Hybernia. 
Speciální hosté: herečka Andrea Kerestešová, topmodelka 
Kateřina Votavová, Česká Miss 2015 Nikol Švantnerová.

www.galeriehrou.cz

~ VÝSTAVY ~
1.–31. července | MěK Písek – 1. patro
VŠE KOLEM NÁS  
Výstava předškoláků NADĚJE. Součástí výstavy jsou obrázky, 
fotky, ručně vyrobené předměty jako výsledek celoroční práce 
dětí, které navštěvovaly pravidelně dětské oddělení MěK 
Písek a seznamovaly se zde s věcmi kolem nás.

~ VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ POŘADY~ 
KOMUNITNÍ AKTIVITY 

středa 13. července od 17:00 | Vstupní hala knihovny | 50 Kč
DRUHÁ VYCHÁZKA ULICEMI PÍSKU...
Komentovaná literární vycházka ulicemi Písku. Průvodcem bude 
historik Ondřej Kryštof Kolář. U školních budov v Komenského 
ulici si připomeneme časy, kdy na starém gymnáziu studoval 
Fráňa Šrámek a na reálce vyučoval pootavský slavík 
Adolf Heyduk. Ještě delší návrat do minulosti píseckého 
školství nabízejí Bakaláře - již zaniklá školní budova bývala 
v 15. a 16. století střediskem humanistické vzdělanosti, odkud 
vzešli též někteří spisovatelé. Kolem Domu U Stříbrných denárů, 
kde si připomeneme odkaz regionalisty Iva Beneše, zamíříme 
k Domu U Koulí, který není třeba zvlášť představovat. Vycházku 
zakončíme na terase nad řekou, kde zavzpomínáme na Krškovy 
adaptace literárních děl Fráni Šrámka.

~ PRAVIDELNÉ PROGRAMY ~
Úterý 7., 14., 21. a 28. července 
MLUV ČESKY! ~ kurz češtiny pro cizince
Nízkoprahový kurz češtiny pro cizince je 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.

Čtvrtek 21. a 28. července od 16:00 do 17:00 |Odd. veřejný internet
KARIÉRNÍ PORADNA ~ vede Ing. Jana Bojarová
Individuální konzultace na téma zaměstnání. Přijďte se 
poradit s odborníkem, jak získat tu správnou práci pro sebe.

Čtvrtek 7. a 21. července od 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 11. a 25. července od 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. 

V době konání příměstského tábora bude 11.–15. července 
 dětské oddělení zavřeno. Půjčené dokumenty vracejte 
na samoobslužném zařízení ve vstupní hale knihovny.

www.knih-pi.cz

~ VÝSTAVY ~

2.–31. červenec / Vernisáž: 1. 7. v 17:00 | Galerie 
KRAJINA FRANCIE A ČECH ~ Alena Beldová - obrazy

4. června – 17. července | Malé výstavní síně
ZOOGEOS ~ ALBÁNIE
ZooGeos se nyní v několikaletém projektu zaměřil na poslední 
baštu divoké přírody.

21. července – 21. srpna | Malé výstavní síně
Nové přírůstky výtvarné sbírky Prácheňského muzea

28. května – 31. července | Chodba knihovny
KOMIKS, KÝČ A KLASIKA ~ Ida Saudková - fotografie

1. května – 14. srpna | Památník města Protivína
PŘÍRODA KOLEM NÁS
Fotografie přírody členů Prácheňské umělecké besedy.

~ DALŠÍ AKCE ~ 

10. července 8:00–12:00
S MUZEEM V PŘÍRODĚ 
program proběhne v doprovodu zoologů RNDr. K. Pecla 
a RNDr. J.  Šebestiana. Harmonogram:
8:00–8:45 ukázka odchytu a kroužkování ptáků   
  na Svatotrojickém hřbitově
8:45–10:00 ornitologická procházka městem s využitím  
  drobné ilustrované publikace se samolepkami
10:00–12:00 výtvarná dílna v Přednáškovém sále muzea

24. července – 5. srpna
AKCE ACROCEPHALUS ~ 40. ročník
Výzkum a kroužkování ptáků na rybníce Řežabinec u Ražic 
probíhá již 40 let. 
I letos zveme k návštěvě všechny zájemce - každý den 6:00–
18:00. Podrobnosti (popis přístupové cesty do tábora) na http://
ptaci-oblast-rezabinec.cz

www.prachenskemuzeum.cz

Pondělí 25. července ve 21:30
BŮH TI ŽEHNEJ, OZZY OSBOURNE 
/ God Bless Ozzy Osbourne
Autoři filmu strávili více jak dva roky na cestách s Ozzy 
Osbournem. Skoro všichni přežili...
Unikátní celovečerní portrét rockové legendy Ozzy 
Osbourna.
70 Kč | Premiéra | mládeži do 15 let nepřístupno | USA | 
české titulky | 120 min.

Úterý 26. července a středa 27. července ve 21:30
UČITELKA
Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka 
manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči 
za účelem osobního obohacení, ať už v podobě 
materiálních výhod, či dokonce vidiny milostného poměru. 
Nejen z obavy o prospěch svých milovaných dětí většina 
rodičů třídní učitelce základní školy podléhá a poskytuje jí 
nejrůznější služby, dárky a jiné pozornosti. Najdou se však 
tři rodiny, které se rozhodnou učitelce vzepřít a stávající 
situaci se společně s ředitelkou školy pokusí zvrátit 
na konspirativní třídní schůzce. Děj strhujícího a velmi 
aktuálního snímku o síle lidského charakteru inspirovaného 
skutečnou událostí se sice odehrává na začátku 80. let
120 Kč | Premiéra | mládeži přístupno | ČR

Čtvrtek 28. července a pátek 29. července ve 21:30
JASON BOURNE/ Jason Bourne
Jasoň Bourne (Matt Damon) poskládal všechny střípky 
své rozbité životní mozaiky. Potrestal většinu tvůrců 
zvláštního programu, který z něj udělal stroj na zabíjení. 
Chce hodit minulost za hlavu a dál pokračovat prostou 
přítomností, kterou představují ilegální boxerské zápasy. 
Z tohohle komfortu ho vytrhne bývalá kolegyně, zběhlá 
agentka Nicky (Julia Stiles), která mu řipomene, že na ty 
nejpalčivější otázky ještě odpovědi nedostal. Když ho 
pak málem dostane nájemný zabiják, pustí se znovu 
do boje s Agenturou, teď reprezentovanou tvrdým 
ředitelem Robertem Deweym (Tommy Lee Jones) a jednou 
nebezpečně chytrou analytičkou (Alicia Vikander).
120 Kč | Premiéra | mládeži do 15 let nepřístupno | USA | 
české titulky | 117 min.

Sobota 30. července a neděle 31. července ve 21:30
SEZNAMKA
Seznamte se a množte se. Začít můžete s úsměvem u této 
letní romantické komedie s Jiřím Langmajerem v hlavní 
roli. Adam a Eva měli k seznámení ideální podmínky, 
byli rovnou nazí a bez jakékoliv konkurence. Dnes se ale 
nalezení partnera může stát pěkně tvrdým oříškem. Právě 
všemožné peripetie, uvěřitelné i neuvěřitelné situace 
a setkání při trnité cestě za tím pravým protějškem ukáže 
oddychová komedie, jejíž tvůrci se inspirovali opravdovými 
zážitky a historkami.
110 Kč | Premiéra | mládeži do 15 let nepřístupno | ČR | 90 min.

Pátek 1. července od 21:00 | dámy zdarma, muži 40 Kč
HORRORCORE NIGHT ~ DJ ILL RICK
Horrorcore, hip hop, rnb music

Sobota 2. července od 21:00 | dámy zdarma, muži 40 Kč
HOUSE NIGHT ~ DJ VIKTOR 
House, deephouse, elektroswing

Středa 6. července od 21:00 | zdarma
SUMMER WEDNESDAY ~ akce na drinky, Djs

Pátek 8. července od 21:00 | dámy zdarma, muži 40 Kč
PARTY UP ~ DJ KETCHUP
Set residentního dje plný Hip Hop, RnB a elektro music

Sobota 9. července od 21:00 | dámy zdarma, muži 40 Kč
DISCO NIGHT ~ DJ PIETRO
Mainstream a disco hity + na přání

Středa 13. července od 20:00 | zdarma
SUMMER WEDNESDAY ~ akce na drinky, Djs

Pátek 15. července od 21:00 | 60 Kč
JUNGLE EXPEDITION ~ Drum n Bass ~ Djs 
Tao Maffa, Johny Player, Thinngy + host
Tradiční jungle a dnb party v režii táborské crew Soundpolis

Sobota 18. července od 21:00 | dámy zdarma, muži 40 Kč
R n B NIGHT ~ DJ RAMEL
Set českobudějovického dje Ramela plný party music.

Středa 20. července od 21:00 | zdarma
SUMMER WEDNESDAY ~ akce na drinky, Djs
 
Pátek 22. července od 21:00 | dámy zdarma, muži 40 Kč
INFMS NIGHT ~ DJ BUICK, DJ LIL ROWA
Pražská party Infamous Clique pod, kterou patří i rapper LA4, 
její djs přivezou nabité sety.

Sobota 23. července od 21:00 | dámy zdarma, muži 40 Kč
DANCE NIGHT ~ Dj Jay kee

Středa 27. července od 21:00 | zdarma
SUMMER WEDNESDAY ~ akce na drinky, Djs

Pátek 29. července od 21:00 | dámy zdarma, muži 40 Kč
SMILE NIGHT ~ DJ JIRKA JEŽEK
Známý moderátor a dj Jirka Ježek a set plný maistream a edm hitů

Sobota 30. července od 21:00 | dámy zdarma, muži 40 Kč
DISCO NIGHT ~ DJ PIETRO
Mainstream a disco hity + na přání.

Sobota 2. července od 16:00 | Zámecká kaple
BOHOSLUŽBA

Čtvrtek 7. července od 19:30 | Zámecká kaple
FAUTORES FLAUTAE
Flétnový soubor pod vedením Václava Holuba

Sobota 9. července od 19:30 | Konferenční sál | 50 Kč
HAŠLER, HAŠLER, HAŠLER!!
Hudební monodrama v podání MDS Kostým. Písničky psané 
životem Karla Hašlera

Středa 13. července od 19:30 | Zámecká kaple | 50 Kč
„OD BAROKA PO SOUČASNOST“
Kytarový recitál, účinkuje Libor Janeček

Čtvrtek 14. července od 19:30 | Zámecká jídelna
ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
Pojďte si zazpívat trampské, lidové a populární písničky

Pátek 15. července od 19:30 | Zámecká jídelna
TANEČEK NA ZÁMKU
K tanci a poslechu hraje Leoš Karásek

Sobota 16. července od 16:00 | Zámecká kaple
BOHOSLUŽBA

Pondělí 18. července od 19:30 | Zámecká jídelna (terasa) dle počasí
CESTOVÁNÍ S PÍSNIČKOU
Hraje soubor Muzikanti od Otavy pod vedením Mgr. Rudolfa Přiba

Úterý 19. července od 19:30 | Zámecká kaple | 50 Kč
ROMAN RAUER ~ klavírní recitál
Recitál výtečného klavírního virtuosa, píseckého rodáka

Čtvrtek 21. července od 19:30 | Zámecká terasa (jídelna) dle počasí
ST.JOHNNY
Bluesová kapela hrající jump-blues Ameriky 50. let.
Účinkují: Jan Stehlík – kytara, zpěv, Zdeněk Wimpy Tichota – basa, 
Pavel Plánka – bicí

Úterý 26. července od 19:30 | Zámecká jídelna (terasa) dle počasí
PÍSECKÁ ČTYŘKA ~ Hudební skupina Josefa Nováka

Čtvrtek 28. července od 19:30 | Zámecká jídelna
ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
Pojďte si zazpívat trampské, lidové a populární písničky

Pátek 29. července od 19:30 | Zámecká terasa (jídelna) dle počasí
TANEČEK NA ZÁMKU ~ K tanci a poslechu hraje Leoš 
Karásek

~ AKUSTICKÁ LETNÍ TERASA 2016 ~

Pátek 15. července od 20:00 | 100 Kč | KK 50 Kč
ŠPINAVÍ LŮZŘI
Špinaví lůzři hrají staré americké i britské tradicionály 
ve vlastních úpravách a rovněž svoje originální verze rockové 
a bluesové klasiky 50.–70. let. Nechybějí však ani vlastní 
autorské písně. Jejich tématem jsou takzvaní „houmlesáci“, 
balení děvčat a následné deprese či nechvalně známé pražské 
čtvrti.

Pátek 22. července od 20:00 | 100 Kč | KK 50 Kč
JIŘÍ SMRŽ & JIŘÍ KOVÁŘ & BEN LOVETT
Jiří Smrž - písecký folkový písničkář a básník. Začínal ve skupině 
Zvoníci již na počátku 70. let 20. století, pak hrával v duu 
s Jiřím Kovářem V 80. letech psal texty pro skupiny Sem tam 
a Minnesengři (byl krátce i členem této skupiny), v roce 2001 
vydal první sólovou desku Dědičná krev, na kterou vybral své 
písně z předchozích zhruba deseti let. Za svou druhou desku, 
Poslední láska, která vyšla o čtyři roky později, získal Anděla 
v kategorii Folk & Country. Je rovněž spoluautorem folkového 
oratoria Královna severních záseků a autorem básnické sbírky 
Eurydika v uhelném dole. Společně s ním vystoupí kytarista Jiří 
Kovář a houslista Ben Lovett.

Středa 27. července od 20:00 | 80 Kč | KK 50 Kč
DÉMOPHOBIA (Déma - ZNC)
Sólový projekt Démy, kytaristy a zpěváka ze skupiny 
Znouzectnost, který nám představí plzeňské pověsti, písně 
a jiné plísně.

Pátek 29. července od 20:00 | 100 Kč | KK 50 Kč
VOJTAANO
Vojtaano alias Vojtěch Záveský herec, kytarista a zpěvák, vám 
převede svůj vlastní osobitý styl, který ukrývá pod název folk 
- rap. Jeho texty jistě nenechají nikoho v klidu. Na koncertu 
si užijete i skvělou a především vtipnou atmosféru, neboť 
Vojtaano vystupoval pravidelně i v pořadu Na stojáka.

Sobota 6. srpna od 20:00 | 100 Kč | KK 50 Kč
SYLVIE KROBOVÁ & BILBO
Sylvie Krobová, která posunula hranice šansonu, objevila 
ve svých skladbách/baladách - hořko - něžně nostalgicko 
niterné, emotivně drásavé tóny svého srdce. Vydala již čtyři 
autorská CD, poslední s názvem Let dýmem. Hrát a zpívat vám 
bude s dopomocí klauna Bilba a také se oběví muž s obří hlavou.

Sobota 13. srpna od 20:00 | 60 Kč | KK zdarma
TŘETÍ SLOKA
Koncert písecké folkově experimentující kapely s lehce 
dobovým nádechem.

Sobota 20. srpna od 20:00 | 60 Kč | KK zdarma
RUSTY STRINGS
Koncert blues - rock ń ŕollové kapely z Radobytc v sestavě 
Stanislav Pešek - bicí (zakládající člen a vsteklý frontman), 
Petr Břéťa Pešek - kytara (zakládající člen a plodný autor), 
Matouš Fučík - baskytara (nepostradatelný kliďas a zvukař), 
Pavel Kopta - kytara (strážce hardrockových principů), Aleš 
Sweet Sladký - zpěv a foukací harmonika (showman vtipu).

Sobota 27. srpna od 13:00
NECKYÁDA NA OTAVĚ
Vyrobte plavidlo a poplujte s námi!!! Tradiční dobrodružná 
plavba netradičních plavidel od pěší lávky k Sulanovi. 
U Sulana na vás čeká bohatý kulturní program pro děti 
i dospělé, večerní zábava s kapelou Votvíráci a ohňostroj 
nad řekou.

www.podcarou.cz
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