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Pátek 9. září v 8:30 a 10:00 | 60 Kč | 70 min.
TRAPAS NEPŘEŽIJU! ANEB TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ
~ Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej
Školní představení pro žáky 2. stupně ZŠ
Základy slušného chování s nadhledem a vtipně!
Karel Louda je žák 8. B. Přichází do nové školy v novém
městě. Bojí se nového kolektivu, nových učitelů, sousedů
a holek! Trapas by nepřežil! Kdo mu pomůže?
Komedie pro dospívající děti, kterým přijde na pomoc paní
RY-PO-SLUCH. Rychlá pomoc slušného chování. Jak se chovat
v kontaktu s holkami, ve škole, v kině, na rautu, při jízdě v
autě. Ukáže mu, jaké chyby dělá. Navzájem se poznávají a
mění. Z přísné dámy se stane rozverná paní a z méněcenného
kluka mladý muž s rozhledem.
Na konci představení je test pro všechny.
Hrají, zpívají a tančí: Michaela Dolinová, Ladislav Ondřej
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Pondělí 12. září v 19:00 | Děkanský kostel v Písku | 120 Kč
VARHANNÍ KONCERT
XXVII. Hudební slavnosti Emy Destinnové 2016
Irena Chřibková - varhany
Magdalena Kulhanová - soprán
Pátek 16. září v 19:00 | 340 Kč | B | 120 min.
BOSÉ NOHY V PARKU ~ Agentura Harlekýn Praha
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.
Režie: Kateřina Iváková.
Hrají: Veronika Freimanová, Rudolf Hrušínský,
Anna Linhartová, Radúz Mácha
Středa 21. září v 8:30 a 10:00| 70 Kč | 60 min.
ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE ~ Divadlo D5 Praha
Školní představení pro děti od 4 let
Hrdinové populárního komiksu poprvé na jevišti
Není snad nikdo, kdo by neznal čtveřici nerozlučných
kamarádů: dobrosrdečnou a důvtipnou hospodyňku Fiﬁnku,
trochu roztržitého, ovšem geniálního vynálezce profesora
Myšpulína, často ustrašeného, ale oddaného kamaráda a
vtipálka Pinďu a samozřejmě, nemotorného siláka Bobíka,
který spolu s Pinďou neustále vymýšlí jednu lotrovinu za
druhou.
Děj se točí okolo vynálezu profesora Myšpulína, díky němuž
se dostane spolu s kamarády do snu o pohádkové zemi, v
němž zažívají všelijaká dobrodružství.
Na motivy Čtyřlístku podle Jaroslava Němečka.
Režie: Libor Jeník
Hrají: Dita Zábranská / Jana Birgusová, Libor Jeník / Václav Krátký,
Josef Zýka / David Voráček, Michal Čeliš / Radim Jíra
Středa 21. září v 19:00 | 300 Kč | 60 min.
CARMEN ~ Slovenské divadlo tanca Bratislava
V choreografii a režii Jána Ďurovčíka se představí nejlepší
tanečníci současné slovenské scény. Hlavní role ztvární Silvia
Beláková nebo Viera Bieliková a Ivan Martiš.
Příběh andaluské cikánky a vojáka Dona Josého známý
z literární předlohy francouzského spisovatele P. Mériméeho
se odehrává ve Španělsku 19. století.
V tanečním příběhu však jde o Carmen mimo konkrétní
čas a prostor. Kultura, z níž Carmen pochází, má mnoho
společného s kulturou slovanskou a slovenskou.
Lovestory s tragickým koncem je pohybově a filozoficky
stylizovaná. Choreograf nově představuje šíleně
zamilovaného muže, který je pro lásku schopný udělat vše,
a ženu navenek přitažlivou, ale vnitřně vypočítavou, chladnou,
která se umí každý den zamilovat do jiného muže.
Jeho Carmen je jiná.
Účinkují:
Silvia Beláková, Viera Bieliková, Ivan Martiš,
		
Filip Takáč, Marianna Paulíková,
		
Soňa Hrončoková, Ladislav Cmorej,
		
Lucia Mankovecká, Ivana Kučerová
Čtvrtek 22. září v 19:00| 300 Kč | A | 135 min.
ŠKOLA ŽEN ~ Divadlo F. X. Šaldy Liberec
Klasická komedie o tom, že s ženou se oženit je přece hrozný risk...
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...
Škola žen je vynikající inscenace, v níž nedávno zesnulý
Ivan Rajmont mistrovsky spojil komediálnost s herectvím,
které má místy až existenciální rozměr. Právem získala tato
inscenace na pardubickém Grand festivalu smíchu titul
Komedie roku 2015.
Režie: Ivan Rajmont
Hrají:
M. Polách, K. Baranová, T. Váhala, M. Maléř, P. Houška,
M. Coufalová, L. Dušek, V. Helšus, J. Kabeš
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Pondělí 26. září v 19:00 | 350 Kč | 90 min.
CAVEMAN ~ Agentura Point
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na
slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu
ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně
utajených kvalitách obou pohlaví.
Režie: Patrik Hartl
Hraje: Jan Holík / Jakub Slach
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Úterý 10. října v 19:00 | 310 Kč | 80 min.
CELEBRITY ~ STUDIO DVA Praha
Celovečerní stand-up comedy Ondřeje Sokola.
Nečekaný pohled do soukromí Ondřeje Sokola a dalších
našich umělců bývá v pražském divadle Studio Dva pravidelně
vyprodán. Věříme, že vzbudí zájem diváků i u nás.
„…stand up je disciplína, kde je člověk sám za sebe, a tím pádem
je to něco mezi románem na jevišti, epickým vyprávěním,
a zvláštním, odlehčeným hraním…“ O. Sokol
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7. září – 1. října
RADOSTI ŽIVOTA
Výstava s názvem „Radosti života“ je setkáním dvou dávných
spolužaček, které si dělají radost malováním. Začínající amatérská
výtvarnice Zdeňka Hejná a již zkušenější amatérská výtvarnice
Alena Jiříková. Na zahájení výstavy byl přizván i další spolužák,
hudební učitel Ivan Zborník, který hrou na kytaru hudebně zpestří
vernisáž, konanou ve středu 7. září 2016 od 17 hodin. Výstava
potrvá do 1. října 2016.
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DEGGENDORFSKÁ MLÁDEŽ POZNÁVÁ PÍSEK
Skupina TeriFoto Sokola Písek zve na výstavu fotografií s názvem
Deggendorfská mládež poznává Písek, která se bude konat 5. –
30. září 2016 ve foyer kina Portyč v Písku. Spolupořadatelem je
organizace 4You Deggendorf a Německo-česká kontaktní kancelář
Deggendorfských hal. Akce je podporována Městem Písek.
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Sobota 10. září 8:30–11:30
DEN OTEVŘENÝCH PAMÁTEK
V rámci dnů evropského dědictví se každoročně v měsíci září
otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek,
budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti
nebo zcela nepřístupné. Díky tomu bude možno si v areálu sv.
Trojice prohlédnout interiér bývalého kostela, v němž navíc
od 10 do 11 h zazní houslové improvizace japonských umělců
Minori Nakaune a Misako Kihara. Dále bude mimořádně
zpřístupněna zvonice. K vidění je samozřejmě i samotný
hřbitov, dnes pietní park se zachovalými náhrobky a hroby
významných osobností, z nich můžeme jmenovat historika
Augusta Sedláčka nebo houslového pedagoga Otakara
Ševčíka.

VENKOVNÍ AKCE
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Sobota 10. září od 16:00 | pp 100 Kč/ sn 80 Kč | nm 130 Kč/ sn 100 Kč
JAPONSKO-ČESKÉ ODPOLEDNÍ HUDEBNÍ MATINÉ
Minori Nakaune (Japonsko) – housle,
Misako Kihara (Japonsko) – housle,
Radek Žitný (Písek) – klarinet,
Jiří Votýpka (Písek) – housle,
Marcela Škabroudová - klavír.
Program Japonsko: J. S. Bach - Adagio and Presto, E. Ysaÿe Obsession and Malinconia, S. Prokofiev - Sonata for 2 violins
in C major Op. 56, Asian Affection and Japanese Songs
Program české trio: L. van Beethoven - Romance F dur pro
housle a klavír, C. Maria von Weber - Concertino Es dur
pro klarinet a klavír, Darius Milhaud - Trio pro klavír, housle
a klarinet
Slovem provází Radek Žitný.
Výstavka drobných japonských výrobků.

LETNÍ KINO
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~~~ VÁŠ FILMOVÝ PŘÍSTAV

GALERIE PORTYČ

Chronologický přehled všech plánovaných projekcí.
Program se může zejména na konci měsíce mírně lišit,
některé filmy nejsou distributory ještě potvrzeny.
Popisky k filmům naleznete též na speciálním plakátu,
nejaktuálnější informace na www.centrumkultury.cz

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

Čtvrtek 1. září
17:30 ~ Obr Dobr 3D | 150/130 Kč | dab.
20:00 ~ Super Duper Alice Cooper| 110 Kč | č. tit.
Pátek 2. září
16:00 ~ Obr Dobr 3D | 150/130 Kč | dab.
18:00 ~ Strašidla | 130/110 Kč
20:30 ~ Ben Hur 3D | 150 Kč | č. tit.
Sobota 3. září
14:00 ~ Obr Dobr 3D | 150/130 Kč | dab.
16:00 ~Strašidla | 130/110 Kč
18:00 ~ Ben Hur 3D | 150 Kč | č. tit.
20:30 ~ Taxi 121 | 120 Kč
Neděle 4. září
14:00 ~ Obr Dobr | 130/110 Kč | dab.
16:00 ~ Strašidla | 130/110 Kč
18:00 ~ Ben Hur | 110 Kč | č. tit.
20:30 ~ Taxi 121 | 120 Kč
Pondělí 5. září
17:30 ~ Seznamka | 110 Kč
20:00 ~ Taxi 121 | 120 Kč
Úterý 6. září
17:30 ~ Taxi 121 | 120 Kč
20:00 ~ Seznamka| 110 Kč
Středa 7. září
17:30 ~ Sebevražedný oddíl 3D | 130 Kč | dab.
20:00 ~ Komorná| 80 Kč | č. tit.
Čtvrtek 8. září
10:00 ~ Učitelka | 50 Kč
17:30 ~ Sully: Zázrak na řece Hudson | 120 Kč | č. tit.
20:00 ~ Nerve: Hra o život | 110 Kč | č. tit.
Pátek 9. září
16:00 ~ Lovecká sezona: Strašpytel | 130/110 Kč | dab.
18:00 ~ Nerve: Hra o život | 110 Kč | č. tit.
20:30 ~ Sully: Zázrak na řece Hudson | 120 Kč | č. tit.
Sobota 10. září
14:00 ~ Lovecká sezona: Strašpytel | 130/110 Kč | dab.
16:00 ~ Nerve: Hra o život| 110 Kč | č. tit.
18:00 ~ Sully: Zázrak na řece Hudson | 120 Kč | č. tit.
20:30 ~ Zloději zelených koní | 110 Kč
Neděle 11. září
14:00 ~ Lovecká sezona: Strašpytel | 130/110 Kč | dab.
16:00 ~ Sully: Zázrak na řece Hudson| 120 Kč | č. tit.
18:00 ~ Zloději zelených koní | 110 Kč
20:30 ~ Nerve: Hra o život | 110 Kč | č. tit.
Pondělí 12. září
17:30 ~ Zloději zelených koní | 110 Kč
20:00 ~ Sully: Zázrak na řece Hudson | 120 Kč | č. tit.
Úterý 13. září
17:30 ~ Ve jménu krve | 120 Kč | č. tit.
20:00 ~ Zloději zelených koní | 110 Kč
Středa 14. září
17:30 ~ Tohle je náš svět | 80 Kč | č. tit.
20:00 ~ Ve jménu krve | 120 Kč | č. tit.
Čtvrtek 15. září
17:30 ~ Prázdniny v Provence | 120 Kč
20:00 ~ Ve jménu krve | 120 Kč | č. tit.
Pátek16. září
16:00 ~ Tajný život mazlíčků 3D | 150/130 Kč | dab.
18:00 ~ Dítě Bridget Jonesové | 120 Kč | dab.
20:30 ~ Prázdniny v Provence | 120 Kč
Sobota 17. září
14:00 ~ Tajný život mazlíčků 3D | 150/130 Kč | dab.
16:00 ~ Mechanik zabiják: Vzkříšení | 110 Kč | č. tit.
18:00 ~ Dítě Bridget Jonesové | 120 Kč | dab.
20:30 ~ Prázdniny v Provence | 120 Kč
Neděl 18. září
14:00 ~ Tajný život mazlíčků | 130/110 Kč | dab.
16:00 ~ Prázdniny v Provence | 120 Kč
18:00 ~ Mechanik zabiják: Vzkříšení | 110 Kč | č. tit.
20:30 ~ Dítě Bridget Jonesové | 120 Kč | dab.
Pondělí 19. září
17:30 ~ Prázdniny v Provence | 120 Kč
20:00 ~ Dítě Bridget Jonesové | 120 Kč | dab.
Úterý 20. září
17:30 ~ Dítě Bridget Jonesové | 120 Kč | dab.
20:00 ~ Prázdniny v Provence | 120 Kč
Středa 21. září
17:30 ~ Vlk z královských vinohrad | 110 Kč
20:00 ~ The Beatles: EightDays a Week
– The Touring Years | 110 Kč | č. tit.
Čtvrtek 22. září
17:30 ~ Krycí jméno Holec | 110 Kč
20:00 ~ Vlk z královských vinohrad | 110 Kč
Pátek 23. září
16:00 ~ Čapí dobrodružství 3D | 150/130 Kč | dab.
18:00 ~ 2× Sedm statečných – projekce původní a nové 		
verze | 170 Kč/120 Kč na jednotlivé představení		
Více informací na www.centrumkultury.cz
Sobota 24. září
14:00 ~ Čapí dobrodružství 3D | 150/130 Kč | dab.
16:00 ~ Strašidla | 100 Kč
18:00 ~ Krycí jméno Holec | 110 Kč
20:30 ~ Sedm statečných | 120 Kč | č. tit.
Neděle 25. září
14:00 ~ Čapí dobrodružství | 130/110 Kč | dab.
16:00 ~ Strašidla | 130/110 Kč
18:00 ~ Krycí jméno Holec | 110 Kč
20:30 ~ Sedm statečných | 120 Kč | č. tit.
Pondělí 26. září
16:00 ~ Můj kamarád drak | 100 Kč | dab.
18:00 ~ Buchty a klobásy | 100 Kč | č. tit.
20:30 ~ Café Society | 120 Kč | č. tit.
Úterý 27. září
16:00 ~ Můj kamarád drak 3D | 120 Kč | dab.
18:00 ~ Seznamka| 110 Kč
20:30 ~ Café Society | 120 Kč | č. tit.
Středa 28. září
16:00 ~ Obr Dobr | 130/110 Kč | dab.
18:00 ~ Sully: Zázrak na řece Hudson | 110 Kč | č. tit.
20:30 ~ Café Society | 120 Kč | č. tit.
Čtvrtek 29. září
10:00 ~ Božská Florence | 50 Kč | č. tit.
16:00 ~ Obr Dobr 3D| 150/130 Kč | dab.
17:30 ~ Tři generace | 110 Kč | č. tit.
20:30 ~ Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti |
120 Kč | č. tit.
Pátek 30. září
16:00 ~ Lovecká sezona: Strašpytel | 130/110 Kč | dab.
17:30 ~ Tři generace | 110 Kč | č. tit.
20:30 ~ Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti 3D
| 140 Kč| dab.
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Čtvrtek 1. září a pátek 2. září ve 20:30
SMRT VE TMĚ/ Don´t Breathe
Tři bezohlední zloději se vloupají do domu bohatého slepce
s vidinou dokonalé loupeže a velkého zisku. Vše se děje ale
jinak.
120 Kč | Premiéra | do 15 let nepřístupný | USA | č. tit.

TROJICE

Sobota 17. září 9:00 – 11:00 | Palackého sady
SRAZ VELOCIPEDISTŮ
Členové Klubu velocipedistů Písek si letos připomenou 129. výročí
vzniku organizované cyklistiky v Písku. Při té příležitosti projedou
Pískem a jeho okolím.
Sobota 17. září
BĚH MEZI MOSTY
Opětovně pokoříme legendárního jelena a užijeme si hezký
sportovně kulturní den! Profil a trasa závodu je stejná jako
v loňském roce, tedy rovinatý terén a trasa je vedena podél
řeky Otavy v délce 4,219km. Jako vždy je Běh mezi mosty určen
nejen pro běžce, ale také pro jejich rodiny, přátele i náhodné
kolemjdoucí.

Otevírací doba: úterý - neděle od 9 do 18 hodin.
~ GALERIE HROU ~
Na výstavy, které probíhají v blocích, je kvůli omezené kapacitě
nutné se objednávat předem na recepci Sladovny, na tel.: 387
999 997 nebo na e-mailu: recepce@sladovna.cz
Do 16. října 2016 | Sklep Sladovny
TISKAŘIŠTĚ ~ interaktivní výstava
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.
(Prohlídka výstavy probíhá v blocích / nutná rezervace - otevřena
je každý den mimo pondělí)
Do 5. února 2017 | Vysoké trámy
LOUTKOVÁ AKADEMIE ~ interaktivní výstava
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.
(Provoz probíhá volně - otevřena je každý den mimo pondělí)
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Od 3. září do 16. října | Bílé a Debatní trámy | 30 Kč
PRÁCHEŇSKÁ UMĚLECKÁ BESEDA
~ Co zanecháme svým dětem
Výstava děl 46 výtvarníků a fotografů z Česka, Bavorska,
Slovenska, Polska a Maďarska, kterou ve spolupráci
se Sladovnou pořádá Prácheňská umělecká beseda
se sídlem v Písku. Tříčlenná odborná porota, v niž jsou
členky z Bavorska, Slovenska a Česka, vybere z více než
170 přihlášených prací díla, která budou vystavena v Bílých
a Debatních trámech Sladovny.
Vernisáž výstavy se koná 3. září v 16 hodin.
~ AKCE ~
10. září ve 14:00 | Sladovna | vstup volný
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Veřejná prohlídka budovy Sladovny.
11. září v 15:00 | Nádvoří Sladovny
PÍSECKÉ VĚŽE
Druhý ročník historicko-dobrodružné hry. Navštivte věže,
vyhlídky, tajuplná zákoutí, pátrejte v historii.
19. září v 18:00 | Debatní trámy | vstup volný
KAM SMĚŘUJE ČESKÉ ŠKOLSTVÍ ~ Václav Klaus ml.
Beseda s občany a učiteli. Má se ve školách učit?
Co by znamenalo, že jsou mzdy učitelů prioritou? Kdy bude
dostatek učňů?
22. září ve 20:30 | Nádvoří Sladovny | pp 50 Kč | nm 60 Kč
ENERGETICKÁ MÍSTA ~ Ing. Pavel Kozák
Procházka městem Písek s výkladem o silných energetických
místech od Ing. Pavla Kozáka, který je autorem tajemných
knih a map. Prodej vstupenek, tajemných knih a map v místě
setkání 19:45 - 20:30.

LETNÍ KINO

Úterý 13. a středa 14. září od 19:00
TANEČNÍ

Čtvrtek 15. září od 20:00 | pp 290 Kč | nm 350 Kč
FASHION SHOW ~ Módní přehlídka
Akce pro všechny milovníky módy a stylu. Přijďte se inspirovat
aktuálními trendy nebo se zamilovat do nových kolekcí módních
návrhářů. Těšit se můžete na značky Pietro Filipi, Gerry Weber,
Kocman Fashion, butik Roosevelt Fashion store, Klobouky K Concept store Tonak, návrháře - Kateřinu Večeřovou, Lukáše
Bartoně, Remon a exklusivně Sophistic by Veronika.
Pro všechny návštěvníky jsou připraveny dárky v podobě voucherů
od partnerů akce a lifestylový časopis Barbar.
Pořadatel:
Agentura Verona
Moderuje:
Jakub Skála
Tvář: 		
Česká Miss 2015 Nikol Švantnerová
Doprovodný program: dětská módní přehlídka, taneční centrum
Z.I.P, sportovní aerobik.

Čtvrtek 8. září v 16:00 | Přednáškový sál PM
ZÁMEČKY A TVRZE JIŽNÍCH ČECH
ANEB JAK SE NA NICH ŽIJE DNES
Představení a křest knihy Jaroslavy Pixové
Kniha pojednává o minulých i současných osudech devíti
historických objektů.
Programy pro školy: Možnost komentovaných prohlídek pro školy po
předchozím objednání k výstavám Hradiště u Písku 1858 a Fyzika
hrou. Kontakt: edukace@prachenskemuzeum.cz, 382 201 111

VENKOVNÍ AKCE
TROJICE

Úterý 20. a středa 21. září od 19:00
TANEČNÍ
Čtvrtek 22. září 9:30 – 17:00
KONFERENCE CITYCON ~ technologické centrum
První ročník odborné konference a doprovodné výstavy věnované
problematice konceptů Smart City a Smart Religion. Konference
je zaměřena na 4 oblasti: technologie, inovace, municipalita,
životní prostředí. Konferenci připravilo ve spolupráci s CKMP
Technologické centrum Písek.
Konference je pouze pro pozvané. Více informací na www.citycon.cz.

Středa 28. září 9:30 – 17:30 | VIP salónek | 850 Kč
VĚDOMÉ ŽENSTVÍ - MENARCHÉ
Zveme Vás na prožitkový seminář, vedený Danielou Šmídovou
a Irenou Kamenskou, na kterém si můžeme společně uvědomit
víru a důvěru ve vlastní tělo, propojit se se svou ženskou
prapodstatou a pozvednout vlastní ženské hodnoty. Skrz meditaci
projdeme svým životem s přijmutím bolesti i radosti. Prožijeme
své ženství v tanci a rituálu menarche a mnoho dalšího.
Přihlášky: Ingrid Čapková - in.ca@centrum.cz nebo 774 598 333
Čtvrtek 29. září od 13:00
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Pátek 30. září 19:00 | Hudební sál | 150 Kč
ŠPANĚLSKÝ VEČER
Koncert známých melodií inspirovaných španělskou tematikou.
Carmen - Tanga
Učinkující: Pisek Chamber Soloists; Ester Pavlů – mezzosoprán;
Oldřich Vlček – housle

Pátek 2. září od 20:00 | pánové 40 Kč | dámy zdarma
INFM NIGHT ~ DJ Buick
DJ Buick patří do pražské crewInfamousclique a přiveze
nabitý set RnB, Hip hop hity.
Sobota 3. září od 20:00 | pánové 40 Kč | dámy zdarma
SMILE NIGHT
Moderátor a DJ Jirka Ježek a jeho set plný maistream a edm hitů.
Středa 7. září od 20:00 | zdarma
STUDENT´S NIGHT ~ Akce na drinky, Djs
Pátek 9. září od 20:00 | pánové 40 Kč | dámy zdarma
PARTY UP ~ DJ Ketchup
Hip hop, RnB, Elektro
Sobota 10. září od 20:00 | pánové 40 Kč | dámy zdarma
La BANQUET ~ DJ Edward Traumaxowski, Steev a Stennly
Středa 14. září od 20:00 | zdarma
STUDENT´S NIGHT ~ Akce na drinky, Djs
Pátek 16. září od 20:00 | 80 Kč
JUNGLE EXPEDITION ~ DJ Pixie, Dj TaoMaffa, Johny
Player, Thinngy, Jurash
Pokračování úspěšné série DnB Partys, tentokrát s hvězdným
hostem DJ Pixie(Letitroll)
Sobota 17. září od 20:00 | pánové 40 Kč | dámy zdarma
RnB NIGHT ~ DJ Ramel ~ Hip Hop, RnB, Dance music
Středa 21. září od 20:00 | zdarma
STUDENT´S NIGHT ~ Akce na drinky, Djs
Čtvrtek 22. září od 16:00 | 50 Kč
VEČER PRO SENIORY ~ Honza Kašpárek
Pátek 23. září od 20:00 | zdarma
CAPITAN MORGEN NIGHT
Sobota 24. září od 20:00 | pánové 40 Kč | dámy zdarma
FUNKY NIGHT ~ DJ Robkin, DJ Jenda
House, Jackin, deephouse
Středa 28. září od 20:00 | zdarma
STUDENT´S NIGHT ~ Akce na drinky, Djs
Pátek 30. září
UZAVŘENÁ SPOLEČNOST ~ Pouze pro zvané

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

Úterý 13. září od 17:00 | Dětské odd. 		
HÁČKUJEME S ANDĚLKOU ~ Creative Café
Setkání v rámci KPŽ
Ruční práce s háčkem v příjemné atmosféře s malým čajovým
občerstvením.

Úterý 20. září od 17:30 | Klubovna MěK Písek		
AUTORSKÉ ČTENÍ MARKA ŠINDELKY Z KNIHY
MAPA ANNY
Mapa Anny je nejnovější povídkový soubor Marka Šindelky,
nositele Magnesie Litery za prózu z roku 2012. Objektem
autorova pozorování jsou opět vztahy: nebezpečné,
zničené, vyhořelé, vyčpělé. Povídky jsou zároveň intimnější
a přímočařejší, jsou smyslné i smyslové.

Čtvrtek 22. září od 17:00 | Klubovna MěK Písek
ŠKOLA KONČÍ… A CO DÁL?!
Seminář Ing. Jany Bojarové, který je určen nejen absolventům.
Témata: kde hledat práci, jak správně napsat životopis a jak
vám může být kariérní poradna prospěšná.
Pořádáno v rámci Týdne vzdělávání dospělých

Do30. září | Malá galerie | 30 Kč
SKRZNASKRZ ~ Pavla Gregorová Šípová
Obrazy, akryly a enkaustiky, kresby.
Ukázky realizací do architektury.

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

Středa 7. září od 18:15 | Klubovna MěK Písek
PROMÍTÁME I MY ~ Duchové moře
Hluboko pod hladinou oceánu se skrývají mnohá tajemství.
Ví o nich malý Sari a jeho strýc Alexan z kmene Badžaů
na ostrově Mabul u Bornea. Jsou jedni z posledních hlubinných
potápěčů, kteří používají neobvyklou kompresorovou techniku
k harpunovému lovu ryb. Spolu s jejich modlitbami k duchům
moře se noříme do tajuplného světa, kde se lovci pohybují
s jistotou vodních lidí. Tato jistota však mizí spolu se vstupem
na pevninu, kde neplatí žádné zákony, o které by se jejich
kmen mohl opřít. Jejich tradice a identita se ztrácí mezi
turistickými letovisky a pomalu pomíjí v nekonečném moři
peněz a krátkodobé zábavy.
Režie a scénář: Eliza Kubarská.
Polsko / Velká Británie / Německo / Indonésie, 2014, 76 min.

Čtvrtek 22. září od 12:30
VERNISÁŽ VÝSTAVY
KLUB CESTOVATELŮ ZA POZNÁNÍM PŘÍRODY

~ VÝSTAVY ~

7. září – 18. září | Rytířský sál muzea
HRADIŠTĚ U PÍSKU 1858 ~ Nálezy z knížecích mohyl
z časné doby laténské
Mimořádná krátkodobá výstava k 130. výročí zpřístupnění
muzea veřejnosti
Komentované prohlídky: pátek 9. září v 16:00 / čtvrtek 15. září v 16:00

~ VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ POŘADY ~
KOMUNITNÍ AKTIVITY

Středa 21. září od 17:00 | Klubovna MěK Písek | 50 Kč
ANTONÍN KLÁŠTERSKÝ ANEB BÁSNÍCI VE STÍNU
JAROSLAVA VRCHLICKÉHO
Přednáška o životě a díle českého spisovatele, básníka
a překladatele, rodáka z Mirovic.
Přednáší Ondřej Kryštof Kolář. V rámci projektu Lidé, knihy,
osudy, setkání s Ondřejem Kryštofem Kolářem.

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

11. září – 15. října | Přednáškový sál muzea | 20 Kč
FYZIKA HROU / Na exponáty sahat dovoleno
Interaktivní vzdělávací výstava pro malé i velké
Otevřeno v sobotu 9-12 a neděli 14-18
Skupiny a školní třídy kdykoliv na objednání (tel. 382 201 111)
Vstup přes nádvoří bývalé obchodní akademie

16.–30. září | MěK Písek – 1. patro
KLUB CESTOVATELŮ ZA POZNÁNÍM PŘÍRODY
Tradiční výstava výtvarných artefaktů členů Klubu
cestovatelů, klientů sociálně terapeutických zařízení Horizont,
o.s., DATS Duha Písek a Domov sv. Linharta Chelčice, kteří
v uplynulém ročním cyklu přednášek zamířili do světa přírody.

PILAŘIŠTĚ (1–6 let) ~ stálá expozice pro nejmenší
Vstupte do kouzelného světa hry a fantazie ještě kouzelněji!
Oblíbené dětské Pilařiště, neobyčejné hřiště inspirované
dílem Radka Pilaře, je ještě bohatší, barevnější a zábavnější.
(Provoz probíhá v blocích - otevřeno je v úterý ve středu a o víkendu)

7. září – 2. října | Galerie
JIŘÍ PRACHAŘ ~ sochy, JIŘÍ ŘEŘICHA ~ obrazy
Vernisáž 6. září v 17 hodin

2. září – 2. října | Chodba knihovny
OLGA VOLFOVÁ ~ Obrazy z cest
Vernisáž 1. září v 17 hodin

1.–15. září | MěK Písek – 1. patro
TATOTU
Výstava kreseb Marcely Vichrové na náměty litevských pohádek.

Středa 14. září od 16:30 | Klubovna MěK Písek 		
TVOŘENÍ S MARIÍ PRO VELKÉ I MALÉ ~ Creative Café
Setkání v rámci KPŽ
Nutná rezervace míst – 382 201 822 nebo naucna@knih-pi.cz

~ VÝSTAVY ~

27. srpna – 23. října | Malé výstavní síně
KMENY ZÁPADNÍ PAPUY
Svědectví jihočeského cestovatele Dana Růžičky
ze zanikajícího světa.

~ VÝSTAVY ~

Do 6. října | Nízké trámy a Ateliér
SNIVCI, MÁGOVÉ A MOTÝLI ~ interaktivní výstava
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.
(Provoz probíhá volně - otevřena je každý den mimo pondělí)

~ DALŠÍ AKCE ~

GALERIE PORTYČ

*** HVĚZDY POD HVĚZDAMI

Sobota 3. září od 10:30 | Velké náměstí
KOČÍ ALGORIT STREETBALL CUP 2016
3. ročník streetballového turnaje
kategorie: dospělí a mládež do 11 let
hrací systém: 3 x 3 (max. 1 náhradník v týmu)
rozlosování 10:30, zahájení zápasů 11:00
individuální soutěže - smečování a trojky
výtěžek z turnaje podpoří basketbalovou mládež v Písku
Informace: Milan Matějka - tel: 731 439 613.
Pořadatelé: Sršni - basketbalový klub Písek, KOČÍ a.s. a ALGORIT
CZECH, s. r. o.
Partneři turnaje: Club Bar New York a Tiskárna Miraprint

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

Úterý 27. září od 17:00 | 50 Kč
SENIOR VEČER
K tanci a poslechu hraje Johny Band.

LETNÍ KINO

Sobota 3. září od 18:00 | Letní kino | pp 300 Kč | nm 350 Kč
TŘI SESTRY ~ 2016 Radegast tour
Po delší době opět v Písku legendární skupina Tři Sestry.
★ hosté: E!E, Doctor P.P., MZH
Vstup do areálu v 16:30, start 18:00.
Vstupné v předprodeji: 300 Kč
- v síti Ticketstream
- Kulturní dům Písek v pokladně
Na místě: 350 Kč

GALERIE PORTYČ

KINO PORTYČ

KULTURNÍ DŮM

TROJICE

2. – 3. září | Palackého sady
SLAVNOSTI PIVA
V roce 2016 prochází Slavnosti piva v Písku zásadní změnou a to
absencí velkého mobilního podia v Palackého sadech. Jako hlavní
podium bude využit krásný zrekonstruovaný Hudební pavilon,
který byl postaven v roce 1923. Na festivalu bude kromě piva
zastoupeno i kvalitní jídlo z vybraných surovin, prodej a degustace
vína a v neposlední řadě velmi zajímavý a bohatý program pro
děti.
Více na www.pivopisek.cz

KINO PORTYČ

Sobota 24. září 9:00 – 13:00 | Hudební sál
SETKÁNÍ NEJSTARŠÍCH OBČANŮ SE STAROSTKOU
MĚSTA PÍSKU
Vystoupí taneční skupina Louisiana

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

VENKOVNÍ AKCE

Pondělí 26. září od 17:00 | Klubovna MěK Písek
WIKIPEDIE – JAK SE STÁT EDITOREM
Seznámení s Wikipedií. Jak tato encyklopedie vzniká a jak
do ní snadno můžete přispívat i Vy.
Kurz RNDr. Jindřicha Noska, Ph.D.
Pořádáno v rámci Týdne vzdělávání dospělých
Úterý 27. září od 17:30 | Klubovna MěK Písek
TRADIČNÍ ODRŮDY OVOCE
Ing. Zdeněk Bízek se celoživotně zajímá o pěstování starých
odrůd ovoce a zahradničení. Svůj zájem směřuje především
na tradiční způsoby hospodaření se zemědělskou půdou
a také tradiční ovocnářství, nebrání se ale experimentovat
s novými postupy.
V rámci KPŽ
~ PRAVIDELNÉ PROGRAMY ~
Čtvrtek 1., 8., 15., 22. a 29. září 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 1., 8., 15., 22. a 29. září 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 1., 15. a 29. září 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 5. a 19. září 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.
~ PŘIPRAVUJEME V RÁMCI TÝDNE KNIHOVEN 2016 ~
Pondělí 3. října od 17:00 | Klubovna MěK Písek
ZNÁME SAMI SEBE?
Autorské čtení a autogramiáda MUDr. Bohumila Ždichynce,
CSc., lékaře, vědeckého pracovníka a spisovatele.
Kromě odborných a vědeckých prací, z nichž mnohé byly
oceněnyprestižními cenami, publikuje knihy zaměřené
na popularizaci vědy, ale píše také prózu a verše. „Blues
pro lidská srdce“, publikace určená „všem vnímavým a
přemýšlivým“, je inspirativní kniha na hranici mezi poezií
a prózou, diagnóza dnešní doby s nadějí na její ozdravení.
Ve své druhé letošní novince „Známe sami sebe“ nabízí
autor čtenáři celostní pohled na problémy člověka žijícího
v přetechnizované době plné spěchu, stresu a civilizačních
chorob a hledá řešení v nás samých. Nenechte si ujít debatu
o životě moderního člověka ani možnost koupit si některou
z knih lékaře a spisovatele, který pracuje a žije v Praze a do
Písku přijíždí relaxovat.
Akce je podporována městem Písek a je součástí projektu na
podporu regionální literatury Čtení z Písku.
~ POZOR!!! NOVÝ KURZ!!! ~

Pátek 2. září od 16:00 | 100 Kč
KONCERT PRO ROMANA
Benefiční festival spřátelených kapel pro našeho zvukaře
a především kamaráda Romana, který se bohužel odebral
do bigbeatového nebe. Zahrají: INSPIRO, PRIMÁTOR
DITTRICH, THE NEEDS, DIVOKEJ ZÁPAD, 200 ZBRANÍ, FEEL
MACHINE, PATHEROYE ROYE, Z NIČEHO NIC.
Výtěžek z festivalu bude věnován jeho synovi Romanovi.

Od pondělí 3. října od 9:00 | Oddělení veřejný internet
JAK NA POČÍTAČ ~ školení pro začátečníky
Naučíte se základy používání PC – soubory, složky,
word, excel, internet, e-mail apod. Věnovat se Vám bude
i individuálně lektor Mgr. Petr Bruncvík. Určeno pro
začátečníky všech věkových kategorií.
Každé pondělí od 9:00 hodin v oddělení veřejný internet.
Počet míst omezen. Rezervujte si místo a termín telefonicky:
602 228 599, osobně v MěK Písek, nebo halamkova@knih-pi.cz

Sobota 10. září od 20:30 | 80 Kč | KK 50 Kč
ŠUTR + FIRESTRIKES
Zveme vás na rock-metalový večer, kde na jednom pódiu
stanou domácí okresní přeborníci v kategorii 3 akordů
rocková formace ŠUTR, která se již 14 let přes nevoli kritiků
stále drží na místní scéně. A jako hosté je doplní z Plzeňské
krajské ligy Hard & Heavy metalový Firestrikes. Kapela, které
sluší velké pódium, bo jich je pěkné stádečko.
Pátek 16. září od 20:00 | vstupné svobodné
SVOBODNÝ ROCK - FANTOM
Rocková zábava s jihočeskou legendou. Pořádá strana Svobodní.
Sobota 17. září od 20:30 | pp 150 Kč | nm 180 Kč | KK 120 Kč
ZNOUZECTNOST + NVÚ
NVÚ a ZNC - 59 let on the road, aneb večírek pánů v nejlepších
letech. NVÚ mají letos výročí 29 let a Znouzectnost kulatou
třicítku. Dvě ikonické kapely hrající kontinuálně od dinosauřích
dob, kdy u nás punk teprve strkal příslovečně tři prsty do škvíry
ve dveřích - spolu jeden večer, na jednom pódiu.
Pátek 23. září od 21:00 | 60 Kč | KK zdarma
ČERNÝ DESKY JSOU DOBRÝ
Oldies muziku ve stylu 60. až 90. let k tanci i poslechu vám
pustí Dj Paul.
Sobota 24. září od 20:30 | pp 160 Kč | nm 190 Kč | KK 120 Kč
BLANKA ŠRUMOVÁ A JAN SAHARA HEDL ~ NĚŽNÁ
NOC
Něžná noc je kapela sestavená kolem zpěvačky Blanky
Šrumové a Honzy Sahary Hedla. V kapele dále hrají: Martin
Schneider-basa, Tom Zvardon-kytara a Ivan Kadaňka-bicí.
Součástí koncertu bude právě v Podčáře křest nového alba
s názvem „Neměj strach“. Zpěvačka Blanka Šrůmová je
známá hlavně díky indie-popové skupině Tichá
dohoda, se kterou vydala celkem 12 alb, 2x byla nominována
na Zpěvačku roku (Ceny Akademie 1993, 94), jejími
nejznámějšími hity se staly písně Marioneta a Večírek
osamělých srdcí. Následovala dvě alba sólová (Neviditelná
(2001) a Underground (2005), poté vystupovala se svojí
kapelou a zúčastňovala se různých projektů...
Jan Sahara Hedl je český zpěvák, textař a písničkář,
vystupoval s DG 307, poté se svojí skupinou Duševní hrob,
autor jednoho ze zásadních českých songů Tisíc jmen,
zakladatel skupiny Precedens / s Martinem Němcem /. Poté
se věnoval hlavně vlastní tvorbě, jako textař psal nadále pro
Báru Basikovou a další interprety a spolupracoval s Michalem
Pavlíčkem na jeho projektech.
Pátek 30. září od 17:30 | 60 Kč
PRAHOLKY ~ autorský muzikál Ládi Horníka
Dokážete si představit, jaká trápení zažívaly holky v pravěku?
Víte, že už tehdy se chtěly líbit mužům? Jak vypadala pravěká
láska? Pojďte se s námi podívat, čím se tenkrát holky bavily.
www. podcarou.cz

Sobota 3. září od 16:00 | Zámecká kaple
BOHOSLUŽBA
Sobota 3. září od 19:30 | Zámecká kaple | 50 Kč (na recepci)
PÍSNĚ A CHANSONY TŘÍ KONTINENTŮ
Účinkuje Lydie Havláková – zpěv a průvodní slovo, Daniel
Fiedler – klavír, Jan Flégl - tenor
Čtvrtek 8. září od 19:30 | Zámecká jídelna
ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
Společně si zazpíváme trampské, lidové a populární písničky
Pátek 9. září od 19:30 | Zámecká jídelna
TANEČEK NA ZÁMKU
K tanci a poslechu hraje Leoš Karásek
Pátek 16. září od 19:30 | Zámecká jídelna
TANEČEK NA ZÁMKU
K tanci a poslechu hraje Leoš Karásek
Sobota 17. září od 19:30 | Zámecká kaple | 50 Kč (na recepci)
POJĎ SE MNOU
Světové melodie z oper, operet a muzikálů
Účinkuje Julie Meixnerová
Čtvrtek 22. září od 19:30 | Zámecká kaple
ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
Společně si zazpíváme trampské, lidové a populární písničky
Úterý 27. září od 19:30 | Zámecká kaple
FAUTORES FLAUTAE
Flétnový soubor pod vedením Václava Holuba
Čtvrtek 29. září od 19:30 | Zámecká jídelna
CESTOVÁNÍ S PÍSNIČKOU
Hraje soubor muzikanti od Otavy, pod vedením Mgr. Rudolfa
Přiba

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

