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~ PŘEDPLATNÉ AB NA PODZIM 2016 V PRODEJI ~
→ zaručuje stálé místo v hledišti
→ zbavuje starostí s obstaráváním vstupenek
→ abonentku můžete taktéž darovat nebo třeba půjčit
→ při ztrátě abonentky Vám vydáme její duplikát

LETNÍ KINO

ŠKOLA ŽEN ~ Divadlo F. X. Šaldy
Stárnoucí pan Arnolf dlouho odmítá stát se podváděným
manželem, nakonec však přece zatouží po sňatku. Manželku
si chce ovšem nejprve sám vychovat. Své schovance Anežce
chystá budoucnost po svém boku a osobně se jí stará
o důsledně ctnostnou výchovu. Život se ovšem řídit nedá (tím
méně ženy) a tak všechno dopadne docela jinak…

VENKOVNÍ AKCE
TROJICE

S ÚSMĚVY IDIOTŮ ~ Divadlo V Dlouhé
Literární kabaret ohlížející se za textappealovou formou
divadla, kterou proslavily malé scény a autorské dvojice
šedesátých let, je z velké části tvořen hudbou. Kostru tvoří
písničky autorské dvojice Vodňanský-Skoumal a maso
hořko-vtipné opusy Jana Borny. Anonymní poezie, nápisy na
zdech činžáků a toaletních kabinek, jak je posbírali básníci
Zdeněk Troup a Miroslav Holub. To vše ve scéně a s kresbami
výtvarníka Jaroslava Milfajta.
SWING SE VRACÍ NEBOLI O ŠTĚSTÍ ~ Divadlo Ypsilon
Ypsilonský kurz swingu je pro ty, kteří se o něm chtějí něco
dozvědět. „Co je to vlastně swing?“, ptají se mladí ypsilonští
herci a společně s diváky procházejí zkratkovitým školením o
vzniku a historii této prapodstaty jazzu.
ZNOVU A LÍP ~ Divadlo Titans
Marek je populární spisovatel, má rád drahé pití, mladší
ženy a obdiv. Věra je jeho manželka a už toho má dost.
Tedy rozvodové řízení, dělení majetku, právnická bitka a
praní špinavého prádla! Co by se ale stalo, kdyby ti dva
smazali dvacet let manželství a byli zase na začátku - mladí,
zamilovaní a plní ideálů…
ZAČÍNÁME KONČIT ~ Divadlo Kalich
Populární komedie uznávaného francouzského autora a
komika, která výstižně vypráví o vztazích mezi muži a
ženami, o plynutí času, strachu ze stárnutí a ošklivosti, o
(ne)schopnosti být spolu. Dvě nepřehlédnutelné herecké
osobnosti, Bára Hrzánová a Radek Holub, v humorně laděném
příběhu jedné, zdánlivě praobyčejné, manželské krize.
BOSÉ NOHY V PARKU ~ Agentura Harlekýn
Líbánky skončily. Mladí novomanželé Viktorie a Pavel se
vydávají na dlouhou trať každodenní manželské rutiny a
začínají si budovat společné hnízdečko lásky. Jde o to, jak
přežít první společnou noc v nezařízeném maličkém bytě
v pátém poschodí bez výtahu, kde není ani postel a kam
zatéká a fičí a nefunguje topení. Jak vůbec přežít vztah a život
ve dvou, když protiklady se jak známo přitahují?
Do příběhu mladých novomanželů brzy vstupuje jejich soused,
exotický sukničkář Hektor, a Viktoriina konzervativní matka
Ester, která znovu zahoří mateřskou láskou. Manželství zažívá
opravdový křest ohněm.
ZAVOLEJTE JEEVESE ~ Jihočeské divadlo
Nedostižný a originální sluha Jeeves inspiroval Zdeňka
Jirotku při psaní Saturnina. Jeeves, stejně jako Saturnin, má
zvládnout vše – milostné eskapády svého mladého pána
Bertieho, tajné obchodní transakce jeho obávaného strýce
lorda Worplesdona, nástrahy žárlivého strážníka i šílené
nápady mladého pána Edwina, nadšeného shromažďovatele
dobrých skutků, který jako by panu Miloušovi ze Saturnina
z oka vypadl. V idylickém venkovském sídle ve Steeple
Bumpleigh to vře a jedině Jeeves je schopen s anglickým
humorem a šarmem odvrátit katastrofální důsledky
ztřeštěných nápadů.
KORESPONDENCE V + W ~ Divadlo Na zábradlí
Inscenace vycházející z korespondence legendárních tvůrců
Osvobozeného divadla Jiřího Voskovce a Jana Wericha, jejichž
cesty se po únoru 1948 rozešly. Jejich korespondence je
silnou výpovědí o životě dvou mimořádných lidí v nelehké
době, podává strhující svědectví jejich originality i umělecké
zralosti, ale současně odhaluje i osudy dvou významných
osobností v bipolárním světě, plném železných opon a
studených válek.
Mimořádná sonda do hořkých konců dvou mužů, kteří kvůli
osudu nemohli být ani spolu, ani bez sebe.
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BOŽSKÁ SARAH ~ Divadlo Kalich
Komorní komediální hra o několika dnech na sklonku života
herečky Sáry Bernhardtové, legendy francouzského divadla.
Ty tráví v nejmenovaném letovisku ve společnosti svého
mladého a oddaného tajemníka Pitoua, který dokáže
se šarmem a elegancí snášet všechny její bohémské i
ženské rozmary. Hašteřivá stárnoucí diva píše momoáry a
rekapituluje tak svůj bohatý život, vzpomínek herečky, jíž
kdysi patřil svět.
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SMRT A DÍVKA ~ Divadlo Ungelt
Jedna z nejdrásavějších dramatických hrdinek moderního
jihoamerického dramatu Pauline se náhodou potkává
s mužem, o němž je přesvědčena, že je to Ten, který ji
kdysi za hluboké totality krutě mučil. Její příběh je doslova
uhrančivý. Za Pinochetovy vlády byla kvůli boji proti režimu
unesena, vězněna a během výslechů týrána a znásilňována. V
momentě, kdy má více než jen naději, že je konečně po všem,
sedí ve vlastním domě u stolu s člověkem, ve kterém poznává
svého trýznitele. Má právo na osobní pomstu? Co je to vyšší
spravedlnost? A lze na ni spoléhat?
Vynikající výkon L. Štěpánkové. K tomu ji oba mužští aktéři po
celou dobu velmi zdatně sekundují. Silný a působivý kulturní
zážitek.
Text hry zaujal i filmového režiséra Romana Polanského, který
ho převedl na plátno. V roce 1994 měl premiéru stejnojmenný
film.
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→ od 25.GALERIE
července do 26. srpna
PORTYČ

bude spuštěn on-line prodej a předprodej na pokladnách KD.
(zájemci si zakoupí běžnou nebo on-line „vstupenku“ na celé
předplatné, která jim bude posléze vyměněna za abonentku)

GALERIE PORTYČ
DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA
→ od 1. září nebo před prvním představením z předplatného
výměna vstupenky za abonentku na pokladnách KD a DFŠ
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Úterý 2. srpna – sobota 3. září
LETNÍ
KINO
DIVADLO
FRÁNI
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VI. VÝROČNÍ
SPOLEČNÁ
VÝSTAVA
VÝTVARNÝCH
PRACÍ
PořádanáVENKOVNÍ
Prácheňskou uměleckou besedou
AKCE
Úvodní slovo Andrej Rády. Výstava bude zahájena vernisáží v úterý
2. srpna 2016 v 17:00.
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PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ:
VENKOVNÍ
AKCE
Pondělí 12.
září od 19:30
| Trojice | 120 Kč
KINO
PORTYČ
VARHANNÍ KONCERT
Festival Emy Destinnové
Jana Sibera
– soprán
TROJICE
Irena Chřibková – varhany
GALERIE PORTYČ

Na programu koncertu budou skladby J. S. Bacha, A. Stradella,
G. F. Händela, Z. Pololáníka, B. A. Wiedermanna, W. A.
Mozarta a L. J.-A. Lefébure-Wély
Délka akce: 60 minut
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24. – 28. srpna | 8:00–16:00 | Velký sál KD
LETNÍ
KINO
NÁVRAT DO TICHA ~ dětský kurz
Chcete, aby se Vaše děťátko naučilo klidu a harmonii? Na tomto
kurzu budeme probírat různé techniky, které vedou k vyrovnání
DIVADLO
FRÁNI
ŠRÁMKA
těla a duše
či zbavení strachů a obav.
Technik bude
mnoho, aby
VENKOVNÍ
si každé dítě
mohlo najít pro sebe to AKCE
nejlepší. Vyzkoušíme několik
relaxačních technik a her. Například po barvách duhy a číslech
vědomě sestoupíme do „meditační zahrady“, kde se naučíme léčit,
ptát se na nejrůznější otázky a získávat odpovědi či nastavit si
mentální budík. Dále se naučíme základům masáže nebo budeme
kreslit intuitivní obrázky.
V dynamických technikách si zacvičíme jógu, budeme tancovat,
projdeme se přírodou nebo vysypeme mandalu barevným pískem.
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~~~ VÁŠ FILMOVÝ PŘÍSTAV

GALERIE PORTYČ

Úterý 23. srpna v 19:00
STRAŠIDLA
Představení za účasti režiséra Zdeňka Trošky a herců Carmen
Mayerové, Terezy Bebarové, Bronislava Kotiše a Petra
Šimčáka.
Představení ve spolupráci: Lahůdky U zlaté rybky

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

Od středy 24. srpna do pátku 26. srpna ve 20:00
STRAŠIDLA
Rodina hejkala Huga obývá starou vilu na pokraji města.
Sladký strašidelný život, v němž si Hugo hejkal, jeho paní
Patricie a její matinka Žofie čarovaly, vodník Bubla se staral
o dušičky a víla Jitřenka si tančila lehkonohé tanečky, změní
vpád úředníka Patočky, který má na obecním úřadě ve správě
evidenci budov. A jak zjistil, za dům už pěknou řádku let
nikdo neplatí nájem. Verdikt je nemilosrdný: zaplatit nebo
se vystěhovat! Čím však platit. Nedá se nic dělat, strašidla
budou muset do práce a jejich děti – Ester a Eleonor do školy.
Vypadá to jednoduše, ale život obyčejných smrtelníků bude
pro strašidelnou rodinu složitější, než se na první pohled
zdálo.
130 Kč | mládeži přístupno | ČR | 113 min.

KULTURNÍ DŮM
LETNÍ KINO

VENKOVNÍ AKCE
TROJICE

Od středy 24. srpna do pátku 26. srpna v 17:30 | Projekce 3D
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ/ The Secret Life of Pets
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď
na otázku, kterou se trápí každý kočičkář a pejskař, najdete v
animované komediální lahůdce.
Dospělí 150 Kč/ děti 130 Kč | mládeži přístupno | USA | dab. | 90 min.
Sobota 27. srpna a neděle 28. srpna v 17:30 | Projekce 3D
MŮJ KAMARÁD DRAK/ Pete´s Dragon
Dlouhá léta udivoval starý řezbář pohádkami o divokém
drakovi, který žije hluboko v lesích. Pro jeho dceru Grace jsou
jeho příběhy jen divokými historkami, dokud nepotká malého
Peta, záhadného, desetiletého chlapce, který tvrdí, že žije v
lesích s obřím zeleným drakem jménem Elliot. Za pomoci
jedenáctileté dívenky, jejíž otec Jack vlastní místní pilu, se
Grace vydává zjistit, odkud se Pete vzal, kam patří a zda jeho
drak existuje
Dospělí 150 Kč/ děti 130 Kč | Premiéra | mládeži přístupno | USA | dab.
Sobota 27. srpna ve 20:00 | Projekce 3D
STAR TREK: DO NEZNÁMA/ Star Trek Beyond
Za hranice známého vesmíru. Právě tam se vydává posádka
lodi Enterprise v pokračování legendárního Star Treku.
150 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | USA | č.tit.

KINO PORTYČ

Neděle 28. srpna a pondělí 29. srpna ve 20:00
BOŽSKÁ FLORENCE/ Florence Foster Jenkins
Meryl Streep v roli závratně bohaté ženy, jejímž jediným snem
je zpívat. Bohužel její hudební nadání a hlas jsou jednoznačně
příšerné.
120 Kč | Premiéra | mládeži do 12 let nevhodný | GB | č.tit. | 110 min.

GALERIE PORTYČ

Pondělí 29. srpna v 17:30 | Projekce 3D
BEN HUR/ Ben Hur
130 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | USA | č.tit.

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

Úterý 30. srpna a středa 31. srpna v 17:30 | Projekce 3D
KROTITELÉ DUCHŮ/ Ghostbusters
Návrat slavné komedie a to ve zcela novém pojetí se spoustou
zábavných nových postav.
140 Kč | mládeži přístupno | USA | dab. | 117 min.

KULTURNÍ DŮM
LETNÍ KINO

Úterý 30. srpna ve 20:00
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.
110 Kč | mládeži přístupno | ČR

VENKOVNÍ AKCE
TROJICE

Středa 31. srpna ve 20:00
JULIETA/ Julieta
Drama o zoufalé snaze matky přežít v nejistotě. Vypráví o
osudu, komplexu viny a nepochopitelných tajemstvích, která
nás vedou k tomu, že lidi, které milujeme, vymažeme ze
svých životů. Nový film dvojnásobného držitele Oscara Pedra
Almodóvara.
110 Kč | Premiéra | mládeži do 12 let nevhodný | ES | č.tit. | 99 min.

KINO PORTYČ

GALERIE PORTYČ

~ PŘEDSTAVENÍ PRO SENIORY ~

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

Čtvrtek 25. srpna v 10:00 | 50 Kč
TEORIE TYGRA
Česká komedie o muži, který si v šedesáti vzpomene, že míval
sny i vlastní vůli a že chce zpátky vládu nad svým životem.
50 Kč | mládeži přístupno | ČR | 101 min.

KULTURNÍ DŮM
LETNÍ KINO

*** HVĚZDY POD HVĚZDAMI

VENKOVNÍ AKCE

Pondělí 1. srpna a úterý 2. srpna ve 21:00
KROTITELÉ DUCHŮ/ Ghostbusters
Návrat slavné komedie a to ve zcela novém pojetí se spoustou
zábavných nových postav.
120 Kč | Premiéra | mládeži přístupno | USA | dab. | 117 min.

VENKOVNÍ AKCE
Středa 10. srpna ve 21:00

MATKY NA TAHU/ Bad Moms
Film vypráví příběh mimořádně úspěšné matky prožívající
zdánlivě dokonalý život, ale ve skutečnosti je díky neustálému
stresu na pokraji zhroucení
110 Kč | Premiéra | mládeži do 15 let nepřístupno | USA | č.tit.

TROJICE

Čtvrtek 11. srpna ve 21:00
NEJKRÁSNĚJŠÍ DEN/ Der geilste Tag
Nejlepší mejdan je ten poslední. Svérázný, upjatý a ambiciózní
pianista Andi se potkává s floutkem a pohodářem Bennem
a oba zjišťují, že mají jedno společné. Oba třicátníci mají
na krku diagnózu smrtelné nemoci a na dveře jim už klepe
zubatá s kosou. Jeden přesvědčí druhého, že mají ideální
příležitost se vykašlat na jakoukoliv zodpovědnost. Společně
utečou z hospice s cílem pořádně si vyhodit z kopýtka u žít si
ty nejbáječnější dny v životě.
110 Kč | Premiéra | mládeži do 12 let nevhodný | DE | dab. |
113 min.
Pátek 12. srpna a neděle 14. srpna ve 21:00
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ/ The Secret Life of Pets
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď
na otázku, kterou se trápí každý kočičkář a pejskař, najdete v
animované komediální lahůdce.
130 Kč | Premiéra | mládeži přístupno | USA | dab. | 90 min.
Sobota 13. srpna
KISS PARTY
Pondělí 15. srpna ve 21:00
JASON BOURNE/ Jason Bourne
Jason 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 | mládeži do 15 let nepřístupno | USA | č.tit. | 117 min.
Úterý 16. srpna a středa 17. srpna ve 21:00
MĚLČINY/ The Shallows
V napínavém thrilleru Mělčiny se Nancy (Blake Lively) vydává
osamoceně surfovat na odlehlé pláži. V průběhu surfování je
napadena velkým bílým žralokem a zůstane uvězněna na moři
jen nedaleko od břehu. Ačkoliv ji od přežití dělí pouhých 200
metrů, jejich překonání se ukáže být otázkou souboje dvou
vůlí.
120 Kč | Premiéra | mládeži do 12 let nevhodný | USA | dab. | 87 min.
Čtvrtek 18. srpna ve 20:30
STRAŠIDLA
Rodina hejkala Huga obývá starou vilu na kraji města. Sladký
strašidelný život, v němž si Hugo hejkal, jeho paní Patricie
a její matinka Žofie čarovaly, vodník Bubla se staral o dušičky
a víla Jitřenka si tančila lehkonohé tanečky, změní vpád
úředníka Patočky, který má na obecním úřadě ve správě
evidenci budov. A jak zjistil, za dům už pěknou řádku let
nikdo neplatí nájem. Verdikt je nemilosrdný: zaplatit nebo
se vystěhovat! Čím však platit. Nedá se nic dělat, strašidla
budou muset do práce a jejich děti – Ester a Eleonor do školy.
Vypadá to jednoduše, ale život obyčejných smrtelníků bude
pro strašidelnou rodinu složitější, než se na první pohled
zdálo.
130 Kč | Premiéra | mládeži přístupno | ČR | 113 min.

Čtvrtek 4. srpna ve 21:00
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
100 Kč | mládeži přístupno | USA | dab. | 95 min.
Pátek 5. srpna od 20:30
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.
Fanouškové Jarka Nohavici si již určitě zvykli, že jeho koncerty
jsou samé překvapení, a vždy naprosto nově dramaturgicky
sestavené a rozhodně se mají na co těšit! Na současných
koncertech Jarka doprovází na akordeon a piano vynikající
muzikant z Varšavy Robert Kusmierski.
Koncert je dlouhý asi 2 hodiny, je bez přestávky a je
nepřístupný pro děti do 12 let.
Na koncertě si mohou diváci zakoupit CD, DVD, zpěvníky atd.
450 Kč
Sobota 6. srpna a neděle 7. srpna ve 21:00
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.
120 Kč | mládeži přístupno | USA | dab. | 96 min.
Pondělí 8. srpna ve 21:00
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL/ Suicide Squad
Je to dobrý pocit, být ten zlý… Dejte dohromady tým těch
nejnebezpečnějších superzločinců na celém světě, kteří si
právě kroutí své tresty, vyzbrojte je tím nejefektivnějším
arzenálem, který má vláda k dispozici, a pošlete je porazit
záhadnou nepřemožitelnou entitu.
110 Kč | Premiéra | mládeži do 12 let nevhodný | USA | dab. | 123 min.

Úterý 9. srpna ve 21:00
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 | mládeži do 15 let nepřístupno | ČR | 90 min.

Otevírací doba: pondělí - neděle od 9 do 18 hodin
~ GALERIE HROU ~
Do 16. října 2016 I Sklep Sladovny
TISKAŘIŠTĚ ~ interaktivní výstava
(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?
Do 5. února 2017 I Vysoké trámy
LOUTKOVÁ AKADEMIE ~ interaktivní výstava
(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 I Nízké trámy a Ateliér
SNIVCI, MÁGOVÉ A MOTÝLI ~ interaktivní výstava
(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 (1–6 let)
Vstupte do kouzelného světa hry a fantazie ještě kouzelněji!
Oblíbené dětské Pilařiště, neobyčejné hřiště inspirované
dílem Radka Pilaře, je ještě bohatší, barevnější a zábavnější.
~ STÁLÁ EXPOZICE ~
SLADOVNICTVÍ
Podnikněte cestu do „sladkého srdce piva“! Objevte, jak se
vyrábí slad, jedna ze tří základních surovin pro výrobu piva.
~ VÝSTAVY ~
Do 21. srpna I Malá galerie I 30 Kč
TEXTILNÍ OBRAZY A KOLÁŽE ~ Mirka Kalinová
Výstava Mirky Kalinové „Textilní obrazy a koláže“ v Malé
Galerii Sladovny představuje průřez tvorbou přední
představitelky českého art quiltu. Návštěvníci výstavy mohou
shlédnout průřez autorčinou tvorbou od roku 2007. Vystaveny
jsou prošívané obrazy s různou tématikou, dále textilní koláže
a oděvní doplňky.
Od 23. srpna I Malá galerie I 30 Kč
SKRZNASKRZ ~ Pavla Gregorová-Šípová
Vernisáž výstavy se koná 23. srpna od 17 hodin
Prohlédnout si můžete průřez autorčinou tvorbou posledních
let - obrazy, akryly a enkaustiky, kresby a také ukázky
realizací do architektury. Dominantní technikou autorky je
enkaustika, což je jedna z nejstarších technik malby vůbec,
která se nám dochovala přes hradbu tisíciletí - pojivem
barevných pigmentů je vosk.

~ VÝSTAVY ~
1. – 11. srpna | 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.
15. srpna – 15. září | MěK Písek – 1. patro
TATOTU
Výstava kreseb Marcely Vichrové na náměty litevských pohádek.
~ VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ POŘADY ~
KOMUNITNÍ AKTIVITY
17. srpna od 17:00 | Vstupní hala
TŘETÍ LITERÁRNÍ VYCHÁZKA ULICEMI PÍSKU
Průvodcem na vycházce bude znalec písecké literární historie
Ondřej Kryštof Kolář. První zastávka bude u budovy Komerční
banky, kde za První republiky sídlila Písecká spořitelna.
Soudcem nedalekého Krajského soudu byl v 60. let ech 19.
století Matěj Pěvoslav Havelka, který zároveň proslul jako
básník. Mezi představiteli samosprávy i úředníky, kteří
pracovali na písecké radnici, se vyskytla též řada spisovatelů
- stačí připomenout básníka a historika protifašistického
odboje Jindru Černohorského, popularizátora píseckých dějin
Jaroslava Šindeláře nebo památkáře Jiřího Hladkého. Na
nádvoří Prácheňského muzea si připomeneme literární dílo
celé řady historiků, archeologů a vlastivědných pracovníků.
Předposlední zastávkou bude Vetterlovský palác za řekou, kde
se v letech 1858-1862 tiskl legendární časopis Poutník od
Otavy. Poslední zastávkou bude budova Střední zdravotnické
školy s pamětní deskou rodáka z Rakova u Bernartic,
pedagoga, slovakofila a spisovatele Karla Kálala.
20. srpna od 13:00 | Zahrada Kulturního domu
ZÁBAVNÉ SOUTĚŽNÍ PUTOVÁNÍ ULICEMI PÍSKU
Netradiční orientační soutěž o zajímavé ceny po velmi
známých místech centra Písku nejen po stopách Fráni
Šrámka. Soutěžit lze ve dvou - a vícečlenných družstvech. S
dospělými mohou soutěžit i děti. Počet družstev je omezen.
Přihlášky a další informace jsou k dispozici na webových
stránkách knihovny www.knih-pi.cz nebo v knihovně od 20.
července. V rámci soutěže je připraven doprovodný program.
			
				
~ PRAVIDELNÉ PROGRAMY ~
Čtvrtek 4., 11., 18. a 25. srpna od 16:00 | Hudební oddělení
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 4., 11., 18. a 25. srpna od 16:00 | Odd. veřejný internet
KARIÉRNÍ PORADNA VEDENÁ ING. JANOU
BOJAROVOU
Individuální konzultace na téma zaměstnání. Přijďte se
poradit s odborníkem, jak získat tu
správnou práci pro sebe.
Čtvrtek 4. a 18. srpna 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.

Pátek 19. srpna a sobota 20. srpna ve 20:30
STAR TREK: DO NEZNÁMA/ Star Trek Beyond
Za hranice známého vesmíru. Právě tam se vydává posádka
lodi Enterprise v pokračování legendárního Star Treku.
120 Kč | Premiéra | mládeži do 12 let nevhodný | USA |
č.tit.
Neděle 21. srpna ve 20:30
TÝPCI A ZBRANĚ/ War Dogs
Podle skutečného příběhu dvou přátel žijících během války v
Iráku v Miami Beach, kteří se rozhodli využít vládní iniciativu
umožňující malým firmám ucházet se o zakázky americké
armády. Situace jim přeroste přes hlavu ve chvíli, kdy se
jim podaří získat zakázku v hodnotě 300 miliónů dolarů na
dodávky zbraní afghánské armádě – ale jak později vyjde
najevo, obchod, do kterého je zapleteno pár velmi pochybných
lidí, nemá vůbec nic společného s americkou vládou.
110 Kč | Premiéra | mládeži do 15 let nepřístupno | USA | č.tit.
| 114 min.
Pondělí 22. srpna ve 20:30
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.
90 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | USA | č.tit. | 95 min.
Pondělí 22. srpna ve 20:30
LÍNÁ ZÁTOKA/ Ma loute
Komedie a retro detektivka v jednom. Líná zátoka představí
slavné herce (Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi ad.) ve
velmi neotřelých hereckých polohách. 80 Kč | Premiéra | mládeži
do 12 let nevhodný | FR | č.tit. | 122 min.

Středa 3. srpna od 19:30 | Zámecká terasa / jídelna
VEČER U MODRÉHO CIMBÁLU
Roman Veverka hraje a zpívá na cimbál světové a populární
balady a hity Beatles, Queen, Pink Floyd, Eltona Johna, Karla
Gotta, Martu Kubišovou a samozřejmě lidové písně z Moravy
a mnoho dalších.
Pátek 5. srpna od 19:30 | Zámecká terasa / jídelna
LÁZEŇSKÁ TANEČNÍ OSVĚŽOVNA
Pestrá hudební nabídka, k poslechu i tanci hraje OMT – band
Jindřich Bešťák
Sobota 6. srpna od 16:00 | Zámecká kaple
BOHOSLUŽBA
Středa 10. srpna od 19:30 | Zámecká terasa
STOVĚŽATÉ BLUES
Sólový a autorský koncert romantických, bluesových i úsměvných písniček. Nejen blues, nejen o Praze
Účinkuje Josef Gušlbauer
Čtvrtek 11. srpna od 19:30 | Zámecká jídelna
ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
Pojďte si zazpívat trampské, lidové a populární písničky
Pátek 12. srpna 15:30 | Zámecká zahrada | dospělí 40 Kč/děti 20 Kč
JIŘÍK A ČERNOVLÁSKA
Pohádka pro malé i velké. Humorné souboje s historickými replikami.
Účinkuje: Skupina historického šermu REGO, z.s.

TROJICE

TROJICE

Sobota 27. srpna | Palackého sady
AHOJ PRÁZDNINY
Přijďte s námi do Palackého sadů oslavit konec prázdnin. Poslední
letní party před začátkem školního roku za doprovodu kapely
Strings.

*** HVĚZDY POD HVĚZDAMI

Středa 3. srpna ve 21:00
TEORIE TYGRA
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.

VENKOVNÍ AKCE
17. – 21. srpna | Palackého sady | zdarma
MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL PÍSEK 2016
Přehlídka českých, moravských, slezských a zahraničních folklorních
souborů v Palackého sadech v Písku. Hlavní sobotní den se
staročeskými řemeslnými trhy.
Po dobu 5 dnů písecký taneční soubor Písečan hostí domácí i
zahraniční folklor, a to skupiny dospělých i dětí. Vystoupení souborů
je možno zdarma sledovat v centru města – v Palackého sadech, na
Městském ostrově a dalších místech.
Akce tradičně vyvrcholí sobotním průvodem městem a
galaprogramem s názvem „Písek, roztančené město na Otavě“.

LETNÍ KINO

Pátek 12. srpna od 19:30 | Zámecká kaple
TANEČEK NA ZÁMKU
K tanci a poslechu hraje Leoš Karásek

Úterý 23. srpna ve 20:30
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.
110 Kč | mládeži přístupno | ČR | 102 min.
Středa 24. srpna ve 20:30
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 | mládeži do 15 let nepřístupno | ČR | 90 min.

Sobota 27. srpna ve 20:30
HEIDI – DĚVČÁTKO Z HOR/ Heidi
Nové filmové zpracování klasického díla světové literatury
od Johanny Spyriové se vyznačuje nádherně nasnímanou
švýcarskou přírodou a hřejivou atmosférou, která osloví
každého od nejmenších diváků po babičky, které četly Heidi
jako povinnou literaturu.
100 Kč | Premiéra | mládeži přístupno | DE/CHE | dab. | 105 min.
Neděle 28. srpna ve 20:30
ZA LÁSKOU VZHŮRU/ Un homme à la hauteur
Diane je krásná žena s vysokým pracovním postavením a
právě prošla nešťastným manželstvím, ale je opět připravena
najít muže svých snů. Jednoho večera Diane zazvoní telefon
a ona přijme hovor od jistého Alexandra, tajemného muže,
který našel její mobil. Alexandr je zdvořilý, šarmantní a
vtipný jako i bohatý. Již během telefonního hovoru mezi
nimi přeskočí jiskra a téměř okamžitě si dohodnou rande.
Diane podlehla kouzlu Alexanderova hlasu a sní o tom, jak
asi vypadá ve skutečnosti. Jak už to ale bývá, představy jsou
někdy lepší než skutečnost a jejich setkání nedopadne úplně
podle Dianiných očekávání...
100 Kč | Premiéra | mládeži do 12 let nevhodný | FR | č.tit. | 118 min.
Pondělí 29. srpna a úterý 30. srpna ve 20:30
BUCHTY A KLOBÁSY/ Sausage Party
První mládeži nepřístupný počítačem animovaný film, vypráví
o skupině potravin, které se pod vedením odvážné uzeniny
rozhodnou odhalit pravdu o své existenci, a o tom, co se
doopravdy stane, když jsou vyvoleni a opustí supermarket.
120 Kč | Premiéra | mládeži do 18 let nepřístupný | USA | č.tit.
| 89 min.
~ NEŽ ZAČNE NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ~
Středa 31. srpna ve 20:00
KNIHA DŽUNGLÍ/ The Jungle Book
Hraný celovečerní velkofilm podle překrásných povídek
Rudyarda Kiplinga.
50 Kč | mládeži přístupno | USA | dab. | 100 min.

w w w. c e n t r u m k u l t u r y. c z

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´n ´rollové 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).

Čtvrtek 18. srpna od 19:30 | Zámecká terasa
CESTOVÁNÍ S PÍSNIČKOU
Hraje soubor Muzikanti od Otavy pod vedením Mgr. Rudolfa Přiba
Sobota 20. srpna od 16:00 | Zámecká kaple
BOHOSLUŽBA
Úterý 23. srpna od 19:30 | Zámecká terasa
PÍSECKÁ ČTYŘKA
Hudební skupina Josefa Nováka
Čtvrtek 25. srpna od 19:30 | Zámecká jídelna
ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
Pojďte si zazpívat trampské, lidové a populární písničky
Pátek 26. srpna od 19:30 | Zámecká terasa
TANEČEK NA ZÁMKU
K tanci a poslechu hraje Leoš Karásek
Úterý 30. srpna od 19:30 | Zámecká kaple
FAUTORES FLAUTAE
Flétnový soubor z Písku pod vedením Václava Holuba

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

Středa 31. srpna od 19:30 | Zámecká terasa / jídelna
ORCHESTR TOMÁŠE BLÁHY
Známé melodie v rytmu waltzu, swingu, rock´n´rollu a latiny,
v podání Kvarteta Tomáše Bláhy

Čtvrtek 25. srpna ve 20:30
BEN HUR/ Ben Hur
110 Kč | Premiéra | mládeži do 12 let nevhodný | USA | č.tit.
Pátek 26. srpna ve 20:30
MONTENEGRO
Road movie komedie o srbské studentce, která se v rámci
psaní diplomové práce rozhodne vyrazit na dobrodružnou
cestu do Černé Hory se svojí dlouholetou kamarádkou a
dvěma cizinci. Výprava jí nakonec ukáže, že život nemusí být
řízen pouze rozumem.
100 Kč | Premiéra | mládeži do 15 let nepřístupno | ČR | 80 min.

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.

Středa 3. srpna od 21:00 | zdarma
SUMMER WEDNESDAY ~ Dj Pietro
akce na drinky, Djs
~ VÝSTAVY ~
5. – 31. srpna | Galerie
JAROSLAV HLADKÝ ~ Sochy
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 4. srpna v 17 hodin.
21. července – 21. srpna | Malé výstavní síně
NOVÉ PŘÍRŮSTKY VÝTVARNÉ SBÍRKY
PRÁCHEŇSKÉHO MUZEA
27. srpna – 23. října | Malé výstavní síně
KMENY ZÁPADNÍ PAPUY
Svědectví jihočeského cestovatele Dana Růžičky
ze zanikajícího světa.
Vernisáž výstavy proběhne v pátek 26. srpna v 17 hodin.
7. – 31. srpna | Chodba knihovny
PAVLÍNA JANA LÖRINCZOVÁ ~ Výtvarná výstava
Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 6. srpna v 17 hodin.
1. května – 14. srpna | Památník města Protivína
PŘÍRODA KOLEM NÁS
Fotografie přírody členů Prácheňské umělecké besedy.
15. srpna – 30. října | Památník města Protivína
DĚJINY ČESKÉHO NÁRODA NA STARÝCH
POHLEDNICÍCH
K 700. výročí narození císaře a krále Karla IV.
Výběr ze sbírky pohlednic Jaroslava Bouška.
~ DALŠÍ AKCE ~
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 od 6 do 18 hodin. Podrobnosti (popis přístupové
cesty do tábora) na www.ptaci-oblast-rezabinec.cz
Sobota 27. srpna od 13:00 do 16:00 | Památník města
Protivína | zdarma v rámci slavnosti
STÁLÁ EXPOZICE
Výstava „Dějiny českého národa na starých pohlednicích“
(výběr ze sbírky Jaroslava Bouška)
Výtvarná dílna pro děti „Tvoření s muzeem“

Pátek 5. srpna od 21:00 | dámy zdarma, muži 40 Kč
UNDERGROUND NIGHT ~ Dj Adie
Táborský Dj Adie a jehoset plný underground rapu a
největších hitů.
Sobota 6. srpna od 21:00 | dámy zdarma, muži 40 Kč
HOUSE NIGHT – Dj Robkin
Taneční set house a elektro music.
Středa 10. srpna od 21:00 |
SUMMER WEDNESDAY ~ Akce na drinky, Djs
Pátek 12. srpna od 21:00 | dámy zdarma, muži 40 Kč
DANCE NIGHT – Dj Pietro
Sobota 13. srpna od 21:00 |
R´n´B NIGHT – DJ Ramel
Českobudějovický Dj Ramel a jeho set.
Středa 17. srpna od 20:00 |
SUMMER WEDNESDAY ~ Akce na drinky, Djs
Pátek 19. srpna od 21:00 | dámy zdarma, muži 40 Kč
FINLANDIA NIGHT
Sobota 20. srpna od 21:00 | dámy zdarma, muži 40 Kč
EDM NIGHT – Dj Lukáš Pohunek
Dj lukáš pohunek, kterého múžete znát z klubu Paluba
Soběslav a jeho taneční párty!!
Středa 24. srpna od 21:00 | zdarma
SUMMER WEDNESDAY ~ Akce na drinky, Djs
Pátek 26. srpna od 21:00 | dámy zdarma, muži 40 Kč
FUNKY NIGHT – Dj Ramel
Pravidelná nálož setů Dje Ramela.
Sobota 27. srpna od 21:00 | dámy zdarma, muži 40 Kč
PARTY UP – Dj Ketchup
RnB, hip hop a elektro hity celou noc.
Středa 31. srpna od 21:00 | zdarma
SUMMER WEDNESDAY ~ Akce na drinky, Djs

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

