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XIX. PLES MĚSTA PÍSKU: ▲ METROKLUB ČB / ▼ FLASH DANCE LABUŤ / ▼ QUEENIE

▲ HANA ZAGOROVÁ / ▼ DOKTOR V NESNÁZÍCH / ▼ POSPOLU U STOLU

▼ DEKKADANCERS ~ POSLEDNÍ VEČEŘE

SLOVO ÚVODEM

Milí přátelé,
svěřila se mi Tereza Kostková, že během běhu při natáčení filmu
Ženy v běhu úplně zapomněla na to, že to jenom hraje a běžela
opravdu naplno. Tento přístup je sympatický a přináší výsledky.
Konec konců zmíněný film je toho důkazem. V uplynulém měsíci
byl v kině Portyč nejnavštěvovanější akcí a směle šlapal na
paty Bohemian Rhapsody. Mimochodem právě paní Tereza byla
moderátorkou plesu města, který letos zaznamenal rekordní
účast navíc s veskrze pozitivními ohlasy. To nás samozřejmě těší a
budeme rádi, když přijdete i příští rok.
Dělat věci naplno je také naším krédem, a proto přicházíme s
novým formátem našeho měsíčního kulturního přehledu. Kromě
programu Centra kultury města Písku v něm naleznete další
informace, rozhovory, fotoreportáže nebo soutěže o vstupenky.
Vím, že nic nevím, řekl Socrates. A toto tvrzení zcela naplňuje naši
sociálně mediální bublinu, ve které se každý z nás pohybuje. Názor,
že facebook je out a instagram je trendy, se nazakládá na pravdě.
Facebook je v našich končinách silnější než kdykoliv předtím.
Proto nezapomeňte lajknout náš profil, který je denně zásobován
informacemi a bohatými fotoreporty z koncertů a divadelních
představení. Nicméně paradoxem je, že největší zájem za poslední
období sklidil příspěvek o nové nabídce restaurace v kulturním
domě, a teprve poté video a fotoreport z již zmiňovaného plesu
města.
Stará pranostika tvrdí, že březen - za kamna vlezem. Pevně věřím,
že se toho nebudete držet a potkáme se na některé z našich akcí.
Hezké dny Vám přímo z epicentra kulturního dění přeje
Josef Kašpar
josef.kaspar@centrumkultury.cz

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

Neděle 10.března od 15:00 | 80 Kč

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

NÁŠ TIP

Divadelní spolek Prácheňská scéna
Peškova dramatizace Jiráskových Starých pověstí českých
humornou formou přibližuje divákům nejstarší pověsti zpracované
Aloisem Jiráskem. Jak to bylo s příchodem Slovanů do Čech,
vládou kněžny Libuše, bojem Bivoje s kancem a příchodem
Přemysla na Vyšehrad?
Představení pro Domácí hospic Athelas – Divadelní spolek
Prácheňská scéna v Písku a Centrum kultury města Písek věnují
výtěžek ze vstupného Domácímu hospicu Athelas.
Autor dramatizace: Vlastimil Peška
Režie: Milan Kurstein
.....................................................................................................
Středa 13. března od 10:30 | zadáno pro školy

LAKOMEC

Divadlo Radka Brzobohatého Praha
Nejslavnější komedie mistra barvitých charakterů a zápletek
J. B. Poquelin – Moliéra. Kam až může vést chorobná závislost
na majetku? Může být opravdu smyslem života jen jeho
hromadění? Takových Harpagonů, kteří jsou schopni pro peníze
udělat cokoli, nechat si zničit přátelské a mnohdy i rodinné
vztahy, potkáváme dodnes spousty. V komedii plné úsměvných
zápletek a nedorozumění se jim můžeme s klidem zasmát a prožít
zadostiučinění, které nám v reálném světě mnohdy přáno není.
Režie: Lukáš Burian
Hrají: Milan Enčev, Jan Rosák / Lukáš Burian, Dagmar Čárová /
Lucie Kožinová, Alžběta Fišerová, Denisa Nesvačilová / Barbora
Kepková, Marek Helma, Daniel Ondráček, Otto Rošetzký
.....................................................................................................
Pátek 15. března od 19:00 | 390 Kč

VELETOČ

VYPRODÁNO

Divadlo Kalich Praha |B|
Komedie o módě, dietě, touze po lásce a milostnýc h
dobrodružstvích. Herecká legenda Iva Janžurová přichází se svou
autorskou komedií, napsanou na námět další oblíbené herečky
Jany Paulové. Hru režíruje vyhledávaný a originální divadelník
a výtvarník Šimon Caban.
Boženka a její bratr Arnošt jsou až doteď idylickými sourozenci.
Jejich rozdílné povahy tuto pospolitost a vzájemný respekt utužily
už od dětství. Boženka, jako bojovný kapitán, uvykla si udílet
rozkazy a všemu nejlépe rozumět, Arnošt vždy stál na pozici

fb.com/divadlofranisramka

poslušného a manipulovaného vojáčka. Boženka před léty Arnošta
oženila s nepraktickou bohatou Helgou. Manželský svazek rychle
vyústil v stereotypně nudné soužití pod dennodenním velením
Boženky. Je to ve skutečnosti manželská trojka. Ale nečekaným
veletočem, do něhož zasáhnou advokátní poradce a psychiatr, se
stereotyp začne měnit...
Režie: Šimon Caban
Hrají: Iva Janžurová, Eva Holubová, Marian Roden, Sabina
Remundová, Aleš Bílík / Přemysl Pálek
.....................................................................................................

Neděle 17. března od 19:00 | 350 Kč

HRDINOVÉ

Divadlo v Rytířské Praha |A|
Tři veteráni z první světové války, Gustav, René a Fernand, spolu
žijí v domově důchodců – pravidelně se setkávají na terase svého
současného útočiště, vzpomínají na svou minulost a popichují se.
Jeden je cynik s velkým srdcem, trpící strachem z vnějšího světa.
Druhý každou chvíli omdlévá kvůli střepině ze šrapnelu, uvízlé
v jeho hlavě, a není proto schopen vést delší konverzaci. Třetí je
pragmatik a opatrný optimista, který se – navzdory svému kulhání
– pokouší stát nohama pevně na zemi.
Hra byla v roce svého vzniku (2003) nominována na francouzskou
prestižní cenu Molière a o tři roky později získala v Anglii cenu
Laurence Oliviera za nejlepší komedii roku.
Režie: Petr Slavík
Hrají: Petr Kostka, Jaroslav Satoranský, Miroslav Vladyka

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA
Úterý 19. března od 8:00 a 10:00 | 80 Kč

MALÝ PRINC NA ZEMI

Divadlo Metro Praha
V interaktivním představení plném originálního černého divadla,
tance a pantomimy se s Malým princem podíváte na lidské počínání
na planetě Zemi. Díky humorným i dechberoucím momentům si
uvědomíte, kam směřuje, co jí hrozí… a co se dá ještě zachránit. A to
nejlepší na konec! Jediné černé divadlo v Praze, které vám částečně
prozradí svou unikátní techniku! Na konci každého představení váš
čeká krátká ukázka techniky černého divadla. Můžete se tak na
chvilku i vy stát hercem přímo na jevišti!
.....................................................................................................

Středa 20. března od 19:00 | 590 Kč

NO NAME ~ Acoustic tour 2019

„Ži... a nech žít“. Tak se jmenuje nová jedinečná česko-slovenská
píseň oblíbené skupiny No Name.
No Name již přes 20 let sklízejí úspěchy doma i za hranicemi
Slovenska. Například již podesáté kapela získala v České
republice prestižní ocenění Slavík bez hranic.
Vstupenky na koncert si můžete koupit v sítích Ticketmaster
a Predpredaj.sk
.....................................................................................................

HUDEBNÍ FESTIVAL PONTES

Pátek 22. března od 19:00 | 200 Kč
HOMAGE OTAKAR ŠEVČÍK
Pocta legendárnímu profesoru houslí Otakaru Ševčíkovi. Účinkuje
Pavla Tesařová, Ondřej Sejkora, Milan Al-Ashhab (vítěz prestižní
houslové soutěže v New Yorku a ve Vídni) a Ševčík Chamber
Orchestra, diriguje Oldřich Vlček.

Neděle 24. března od 13:00 | Pietní park Trojice
PIETNÍ AKT U HROBU OTAKARA ŠEVČÍKA
Neděle 24. března od 16:00 | Památník Adolfa Heyduka
SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ S HUDBOU A POEZIÍ
....................................................................................................
Pondělí 25. března od 17:30 | vstupné dobrovolné

PĚVECKÉ SBORY ~ ZUŠ Písek

Koncert všech pěti pěveckých sborů, které fungují při ZUŠ Písek.
Představí se pěvecká přípravka Mandelinky a Berušky, starší
přípravka Zvonky a koncertní sbor Cantates Scholari pod vedením
Dariny Havlíkové. Ženský pěvecký sbor bude vystupovat pod
vedením Pavlíny Váchové.
.....................................................................................................

Středa 27. března od 19:00 | 200 Kč

NEZMAŘI

NÁŠ TIP

koncert a křest velkého zpěvníku skupiny
Speciální koncert skupiny Nezmaři, které v roce 2019 vyjde
velký zpěvník. Ten obsahuje všechny písničky, které během svého
40letého působení kapela vydala na svých nosičích. Během
koncertu zazní písně od počátku skupiny až po současnost. Diváci
uslyší například písničky Ráno bylo stejný, Bodláky ve vlasech,
Musíš jít dál, Písek, Růže a další. Samozřejmě nebudou chybět ani
další písně ze všech 14 CD kapely.
.....................................................................................................
Sobota 30. března od 16:00 | 150 Kč

TĚLO

tanečně-divadelní projekt TC Z.I.P.
TĚLO je další tanečně-divadelní projekt píseckého Tanečního
centra Z.I.P. Písek, díky němuž malí tanečníci získají mnoho nových
zkušeností, a to nejen těch tanečních. Každý rok sice ZIPáci připraví
na dvacet choreografií, pro projekt se ale vedle soutěžních
chystají i zcela nové kusy. Tanečníci od tříletých po osmnáctileté
společně nastudovali na deset choreografií. V jedné z nich se
představí i jejich rodiče. Jedná se mimo jiné i o vzdělávací projekt.
Jak název napovídá, malým i dospělým divákům postupně přiblíží
jejich vlastní tělo. Tanec se prolíná s projekcí a textem vypravěče.
Divákovi se postupně představí kosti, nervová soustavu a mozek,
plíce, svaly, srdce, funkce rukou a nohou, smysly, zrození.

KULTURNÍ DŮM
Sobota 2. března od 20:00

REPREZENTAČNÍ PLES SCHNEIDER ELECTRIC

K tanci a poslechu zahraje Fordance Orchestra - taneční orchestr
z Českých Budějovic. Jako host vystoupí Václav Noid Bárta,
o zábavu a moderaci se postará Vojtěch Bernatský – sportovní
moderátor České televize.
.....................................................................................................
Sobota 9. března od 20:00 | 150 Kč

REPREZENTAČNÍ PLES OBCE DOBEV

K tanci a poslechu bude hrát kapela Top Ton. Kromě tance se mohou
hosté plesu těšit na předtančení sourozenců Houdkových a bohatou
tombolu. Zajištěn je dokonce odvoz autobusem. První pojede z Písku
do Dobevi v 1:30 a druhý ve 3:15. Předprodej lístků byl zahájen
1. února na obecním úřadě v Dobevi.
.....................................................................................................
Pondělí 11. března od 14:30 a od 16:15 | Hudební sál

JÓGA

Pravidelné kurzy jógy pod vedením Kataríny Šuňavské od půl třetí
a Kamily Ševčíkové od čtvrt na pět.
.....................................................................................................
Úterý 12. března od 19:00

TANEČNÍ PRO POKROČILÉ

Závěrečná lekce tanečních pro mírně pokročilé pod vedením
tanečních mistrů Viktora a Tamary Houdkových.
.....................................................................................................
Čtvrtek 14. března od 17:00 | 120 Kč | sn 100 Kč

SENIORSKÝ PLES

Na Seniorském plese letos k tanci a poslechu zahraje Dechová
kapela města Písku. Kromě vlastního tanečního snažení na parketu
se návštěvníci mohou těšit také na předtančení dětských tanečníků.
.....................................................................................................
Čtvrtek 14. března od 17:30 | Hudební sál

MANŽELSKÉ VEČERY

Kurz Manželské večery tvoří série osmi večerů. Každý týden vás
čeká romantická večeře při svíčkách u malých stolečků jen pro dva,
s tlumenou hudbou a květinou. Následuje praktická přednáška
(např. na téma odpuštění, umění komunikace,…) a nakonec káva
s dezertem – to je nejdůležitější část kurzu, kdy si budete moct nad
otázkami z příruček v soukromí se svým partnerem o daném tématu
promluvit.
.....................................................................................................
Pátek 15. března od 20:00 | 200 Kč

REPREZENTAČNÍ PLES ZDRAVOTNÍKŮ

Hudební skupina Horváth Band, moderuje Milan Džuba.
Předtančení Viktor a Tamara Houdkovi.
.....................................................................................................
16.–17. března

TCS LOUISIANA

30 let country taneční skupiny v Písku
V roce 1988 založila Sylva Šteierová první country taneční skupinu
v Písku. Pod názvem Oklahoma fungovala do roku 1999, kdy se
spojila se skupinou Oregon a vznikla Taneční Country Skupina
Louisiana.

Během víkendové akce s workshopy se mimo jiné také můžete těšit
na COUNTRY BÁL, který se koná v sobotu od 18:00. K poslechu
a tanci zahrají kapely Country Sisters, F.R.C. Klatovy a Congrass
Písek. K vidění budou stará i nová předtančení.
Více informací se dozvíte na www.tcslouisiana.cz
.....................................................................................................
Pondělí 18. března od 14:30 a od 16:15

JÓGA

Pravidelné kurzy jógy pod vedením Kataríny Šuňavské od půl třetí
a Kamily Ševčíkové od čtvrt na pět.
.....................................................................................................
Úterý 19. března od 8:00 | Loutkový sál

PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ

Okresní kolo Celostátní přehlídky dětských recitátorů.
.....................................................................................................
Úterý 19. března od 19:00 | Velký sál

TANEČNÍ VEČER

Pro všechny nadšené tanečníky, začátečníky i pokročilé, hrajeme
reprodukovanou hudbu v rytmu waltzu, valčíku, tanga, foxtrotu, jivu,
cha-chi, polky, country tanců… Program připravují zkušení tanečníci
manželé Tomáš a Hanka Urbanovi. Můžete se také těšit na taneční
vystoupení TK Torra Písek.
.....................................................................................................

Středa 20. března od 19:00 | Loutkový sál | 120 Kč

TOMÍK NA CESTÁCH

NÁŠ TIP
cestovatelská přednáška
Tomáš Vejmola alias Tomík na cestách se vydal na další neskutečnou
cestu. Tentokrát vyrazil s Tuktukem z Thajska přes půl světa až
na Moravu! Povídání o tom, že to jde, když se chce. Jak zvládnou
těžké situace, nebo jaké to je být sám jeden rok na dobrodružné
cestě. Mnoho barvitých historek plných neskutečných situací, nabídek
k sňatku, útěků před slonem, příšerných Indů ale i nádherného
Íránu vám Tomík s humorem a jistou nadsázkou mile rád poví za
doprovodu fotografií, hudby a videí promítaných na plátně.
.....................................................................................................
Čtvrtek 22. března od 13:00 | Velký sál
ZASTUPITELSTVO MĚSTA PÍSKU

Březnové zasedání zastupitelstva ve Velkém sále KD.

KULTURNÍ DŮM
Sobota 23. března od 20:00 | 250 Kč

CHARITATIVNÍ PLES

PRO PROTIVÍNSKOU SOKOLOVNU
IX. charitativní ples pořádá Spolek fór Protivín. Hrát bude Yamaband
z Českých Budějovice, na Hudebním sále vystoupí kapela Slávy
Polanského z Vodňan. Na plese vystoupí také Arte Dance, Pole
Dance For Body Stuido a Tradiční taneční spolkový fór. Připravená
je také bohatá tombola. V ceně lístku je sladké i slané občerstvení.
.....................................................................................................
Pondělí 15. března od 14:30 a od 16:15 | Hudební sál

JÓGA

Pravidelné kurzy jógy pod vedením Kataríny Šuňavské od půl třetí
a Kamily Ševčíkové od čtvrt na pět.
.....................................................................................................
Úterý 26. března od 8:30

BURZA PRÁCE

Burza práce je určena všem studentům posledních ročníků středních
škol, středních odborných učilišť, vyšších odborných škol, vysokých
škol i všem dalším zájemcům z řad veřejnosti. Svou nabídku
pracovních míst zde budou prezentovat nejrůznější firmy z regionu.
.....................................................................................................
Úterý 26. března od 17:00

ČLENSKÁ SCHŮZE MO ČRS PÍSEK

.....................................................................................................
Pátek 29. března od 14:00

JARNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

Přijímáme jarní a letní dětské a těhotenské oblečení (kojenci až
náctiletí), kočárky, hračky, knížky, dětské potřeby a sportovní
vybavení,…
PŘÍJEM > čtvrtek 28. března 14:00–18:00
PRODEJ > pátek 29. března 9:00–16:30
VÝDEJ > sobota 30. března 9:00–10:30
Formulář a podrobné podmínky prodeje najdete na facebookové
skupině Nová burza ve starém kabátě nebo pište na e-mail
detskaburzapisek@gmail.com
.....................................................................................................
Čtvrtek 28. března od 17:30 | Hudební sál

MANŽELSKÉ VEČERY

Kurz Manželské večery tvoří série osmi večerů. Každý týden vás
čeká romantická večeře při svíčkách u malých stolečků jen pro dva,
s tlumenou hudbou a květinou. Následuje praktická přednáška
(např. na téma odpuštění, umění komunikace,…) a nakonec káva
s dezertem – to je nejdůležitější část kurzu, kdy si budete moct nad
otázkami z příruček v soukromí se svým partnerem o daném tématu
promluvit. Žádná skupinová cvičení se tu nekonají. Kurz je založený
na křesťanských principech, ale je určený každý pár bez rozdílu
vyznání a životní filozofie.
.....................................................................................................
Neděle 31. Března od 15:00 | Loutkový sál | 50 Kč

DUHOVÉ POHÁDKY 2

Ochotnický soubor Copánek srdečně zve na pokračování známých
pohádek na motivy knihy D. Fischerové. Slunko má svou barevnou
zahradu a v ní se odehrávají jeho další dobrodružství. Veselé
pohádky o Sluníčku potěší jak malé, tak i velké diváky.

KONCERTNÍ SÍŇ TROJICE

Neděle 10.březa od 18:00 | pp 150 Kč | nm 170 Kč

VĚRA KLÁSKOVÁ A ONDŘEJ POUR

Irské balady
Věra Klásková od dětství účinkovala v řadě pěveckých sborů,
absolvovala ZUŠ (klavír), konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze
(zpěv) a filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (bohemistika).
Ondřej Pour se několik let trápil u klavíru na ZUŠ, potom sejmul ze
zdi staré ukulele a začal hrát podle obdivovaných country interpretů,
které si pouštěl na YouTube. Brzo dostal starou matčinu kytaru a
pokračoval v usilovném cvičení s pozoruhodnými výsledky. S Věrou
Kláskovou vystupuje od září 2009. Hrál s ní i v Irsku. Se spolužáky
z gymnázia vystupoval v Německu a v Itálii. Do programu občas
vnáší metalové prvky.
.....................................................................................................

Pondělí 18. března od 19:00 | pp 180 Kč | nm 200 Kč

PRAGUE PHILHARMONIA WIND QUINTET

Koncert dechového uskupení Prague Philharmonia Wind Quintet,
které vzešlo v roce 2007 z podnětu dechové sekce orchestru
PKF. Členové tělesa jsou laureáty národních i mezinárodních
interpretačních soutěží. Působí také jako přední hráči v mnoha
dalších komorních a symfonických tělesech (Česká filharmonie,
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Národní divadlo, Baborák
Ensemble, Česká sinfonietta atd.).

KINO PORTYČ ~ ~ ~ váš filmový přístav
Pozor, v tomto kulturním přehledu uvádíme pouze premiéry!
Kompletní program kina se všemi projekcemi, informacemi, trailery
apod. naleznete na našem webu www.centrumkultury.cz
Pátek 1. března v 18:00 / Neděle 3. března ve 20:30

VŠECHNO NEJHORŠÍ 2

To, že jste jednou unikli z časové smyčky, v níž
vám maskovaný vrahoun permanentně usiluje o
život, neznamená to, že se do ní nemůžete vrátit.
Vysokoškolačka Tree už zase prožívá ten samý
narozeninový den, na jehož konci na ni místo dortu
čeká smrt.
130 Kč | 12 + | ČT | 98 min.
........................................................................
Sobota 2. března v 16:00 / Neděle 3. března v 16:00
Pondělí 4. března v 17:30 / Středa 6. března ve 20:00

CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?

Claude a Marie Verneuilovi čelí nové krizi. Jejich čtyři
dcery a jejich manželé, se rozhodli opustit Francii. Ale
co rodiče? Dokážou si představit život někde jinde?
Pokračování úspěšné francouzské komedie.
120 Kč | 12 + | Db | 98 min.
.........................................................................
Sobota 2. března v 18:00 / Úterý 5. března ve 20:00

COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ

Příběh ženy, která se nebála pokládat otázky ohledně
společenských mravů, sexuality a rovnosti pohlaví.
120 Kč | 12 + | ČT | 111 min.
.........................................................................
Sobota 9. března ve 14:00 / Neděle 10. března ve 14:00

PSÍ VELIČENSTVO

Rex je nejoblíbenějším psem v britském královském paláci.
Když ztratí stopu své vyvolené psí dámy, vydává se na
dobrodružnou cestu, během které objeví své pravé já a
pozná sílu opravdové lásky a přátelství.
130 Kč | Sleva do 15 let 20 Kč | MP | Db
.........................................................................
Čtvrtek 7. března ve 20:00 (3D + ČT) / Pátek 8. března ve 20:00
Sobota 9. března v 18:00 (3D) / Neděle 10. března v 18:00
Pondělí 11. března ve 20:00 (ČT)/ Úterý 12. března v 17:30

CAPTAIN MARVEL

Snímek se odehrává v devadesátých letech dvacátého
století a je tak zcela novým dobrodružstvím z dosud
neviděného období filmového světa Marvel. Film
sleduje příběh Carol Denversové, ze které se stala
jedna z nejmocnějších superhrdinek světa. Když Zemi
dostihne válka mezi dvěma mimozemskými rasami,
Denversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo
v srdci konfliktu.
3D 150 Kč | 2D 130 Kč | 12 + | 128 min.
.........................................................................

fb.com/kinoportyc
Čtvrtek 7. března v 17:30 / Sobota 9. března ve 20:30
Středa 13. března ve 20:00

ZELENÁ KNIHA

Inspirováno skutečným přátelstvím. Jeden
z nejdojemnějších i nejvtipnějších filmů roku vyhrál tři
Zlaté glóby.
120 Kč | 12 + | ČT | 130 min.
.........................................................................
Pátek 15. března ve 20:30 / Neděle 17. března v 18:00
Středa 20. března ve 20:00

SKLENĚNÝ POKOJ

Film na motivy stejnojmenné knihy vypráví o lidech,
jejichž životy, lásku a přátelství poznamenaly
dramatické události 20. století. Osudy Liesel a
Viktora Landauerových, jejich přátel, zaměstnanců i
mimořádného architekta Von Abta rámuje vznik jedné
z nejoriginálnějších modernistických staveb v Evropě,
místa velkých milostných vzplanutí i životních zrad.
120 Kč | 12 + | 104 min.
.........................................................................
Sobota 16. března ve 14:00 (3D)
Neděle 17. března ve 14:00

KOUZELNÝ PARK

June je neuvěřitelně šikovná holka s bezmeznou fantazií
a touhou vytvořit ten nejbáječnější zábavní park na
světě. Tohle neskromné přání se jí splní dřív, než by to
čekala. Bude to ale chtít spoustu práce.
3D 150 Kč | Sleva do 15 let 20 Kč | 2D 130 Kč | MP | Db | 85 min.
.........................................................................
Pátek 22. března v 18:00 / Neděle 24. března ve 20:30
Úterý 26. března ve 20:00

PAŠERÁK

Eastwooda poznáváme v roli Earla Stonea, muže,
který je zlomený, opuštěný a navíc čelí propadnutí
majetku kvůli neplacení hypotéky. Je mu nabídnuto
místo řidiče. Jenže Earl neví, že se právě upsal jako
kurýr drogovému Mexickému kartelu…
130 Kč | 15 + | ČT | 116 min.
.........................................................................
Pátek 22. března ve 20:30 / Sobota 23. března ve 20:30
Neděle 24. března v 18:00 / Pondělí 25. března v 17:30

LOVENÍ

Hledá se láska, Zn.: Spěchá... Romantická komedie
o tom, že lásky je někdy málo a někdy zase moc.
130 Kč | 12 + | 100 min.
.........................................................................
Sobota 23. března ve 14:00 / Neděle 24. března ve 14:00

PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM

O boji za přežití malého divokého soba, křehkého
a zranitelného, který se musí potýkat s nebezpečím
a výzvami, které ho čekají během jeho prvního
roku života. Jeho velké dobrodružství se odehrává
v překrásných krajinách Laponska.
130 Kč | Sleva do 15 let 20 Kč | MP | Db | 90 min.

KINO PORTYČ ~ ~ ~ váš filmový přístav
Čtvrtek 28. března ve 20:00 / Pátek 29. března v 18:00
Neděle 31. března ve 20:30

MY

Příběh obyčejné čtyřčlenné rodiny, jíž se změní život ve
chvíli, kdy se na jejich příjezdové cestě objeví čtveřice
agresorů.
130 Kč | 15 +
.........................................................................
Pátek 29. března ve 20:30 / Sobota 30. března ve 20:30
Neděle 31. března v 18:00

ZRANĚNÁ SRDCE

Poválečné Německo v roce 1946. Rachael Morgan
přijíždí do ruin města Hamburk, aby se setkala se svým
manželem, britským plukovníkem, který je pověřen
obnovou rozbombardovaného města. Ve chvíli kdy se
vydají do svého nového domova, je Rachel překvapena
rozhodnutím, že dům budou sdílet s jeho předchozím
vlastníkem, německým vdovcema jeho problematickou
dcerou. V této napjaté atmosféře, nepřátelství a smutek
vystřídá vášeň a zrada.
120 Kč | 12 + | ČT | 109 min.
.........................................................................
Sobota 30. března ve 15:30 (3D) / Neděle 31. března ve 15:30

DUMBO

Majitel cirkusu Max Medici pověřuje bývalou hvězdu Holta
Farriera, aby se starali o novorozeného slona, jehož nadměrné
uši jsou k smíchu publiku ve slávě upadajícím cirkuse. Ale poté,
co se zjistí, že Dumbo umí létat, zažívá cirkus neuvěřitelný návrat.
Zároveň se o Dumba velmi zajímá podnikatel V. A. Vandevere,
který angažuje „podivného tlustokožce“ pro svůj nejnovější
zábavní podnik Dreamland. Dumbo stoupá na vrchol slávy
díky společným vystoupením s okouzlující a okázalou královnou
vzduchu Colette Marchantovou . Záhy však Holt Farrier
zjišťuje, že pod nablýskaným povrchem zábavního podniku
Dreamland, se skrývá nejedno temné tajemství.
3D 150 Kč | 2D 130 Kč | Sleva do 15 let 20 Kč | MP | Db
.........................................................................

PŘEDSTAVENÍ PRO SENIORY
Čtvrtek 7. března v 10:00

NARUŠITEL

Silný a napínavý příběh českého leteckého esa, jeho
kamarádů i bezbřehé lásky k létání.
60 Kč | 12 + | 90 min.
.........................................................................
Čtvrtek 21. března v 10:00

BOHEMIAN RHAPSODY

Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho
příběh. Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i
nekontrolovatelnou životní spirálu Freddie Mercuryho
od založení skupiny Queen, až po památný koncert
Live Aid v roce 1985.
60 Kč | 12 + | ČT | 134 min.

GALERIE PORTYČ
12. února – 10. března | foyer Kina Portyč

ČERVENÝ KŘÍŽ POMÁHÁ

Ke sto letům ČSČK/ČČK v Písku, připravil Oblastní spolek Českého
červeného kříže v Písku, ve spolupráci se základními školami a
veřejností prezentaci obrázků na téma „Červený kříž pomáhá“.
.....................................................................................................
12. března – 7. dubna | foyer Kina Portyč

MOJE ŠKOLKA

Výstava obrázků z výtvarné soutěže mateřských škol
Na vyhodnocení výtvarné soutěže a slavnostní předávání cen, pásmo
kreslených pohádek i výstavu dětských obrázků srdečně zveme
všechny soutěžící i nesoutěžící děti a paní učitelky z mateřských škol.
Výstavu pořádá 15. mateřská školka. Vernisáž výstavy se uskuteční
v Kině Portyč 12. března od 9:30.
.....................................................................................................
12.–30. března

100 LET ČSČK/ČČK

Výstava ku století Československého červeného kříže / Českého
červeného kříže v Písku. Vernisáž se uskuteční 12. března od 17:00.

SENIOR POINT
Pondělí 4. března od 10:00 | Klubovna DFŠ

ZMĚNY V DŮCHODOVÉM SYSTÉMU

PO ROCE 2018 ~ OSSZ
Přednáší Ing. Ivana Bednářová, vedoucí odd. důchodového pojištění
.....................................................................................................
Úterý 5. března od 14:15 | Klubovna DFŠ

SENSESSION

Přijďte si s námi opět zazpívat s hudebním doprovodem Tři veteráni
a Helenou Titlbachovou.
.....................................................................................................
Středa 13. března od 9:00 | Klubovna SP

PLETEME, HÁČKUJEME A BAVÍME SE S VLASTOU

Nebuďte doma, vezměte své rozpracované modely a přijďte se
podělit o své zkušenosti, zeptat se na jiné postupy.
.....................................................................................................
Čtvrtek 14. března od 15:00 | FAMO

JESUS CHRIST SUPERSTAR

Legendární zpracování světoznámého muzikálu, příběh posledních
sedmi dnů Ježíše Krista očima Jidáše Iškarionského.
.....................................................................................................
Pondělí 18. března od 10:00 | Klubovna DFŠ

VČELY, ZÁZRAK PŘÍRODY

O létajících zázracích přírody přednáší Josef Rotbauer, předseda
včelařského vzdělávacího spolku Apicentrum.
.....................................................................................................
Středa 20. března od 10:00 | KLUBOVNA SP

PARAGRAFY KOLEM NÁS

Na otázky, jak paragrafy ovlivňují náš život, bude odpovídat
Mgr. Jaroslav Háva. V roce 2019 vždy každou 3. středu v měsíci.

ROZHOVOR

Baleťáci z Jatek v Písku nadchli
Závěrečným představením podzimního cyklu divadelního
předplatného pro skupinu |A| byla Poslední večeře v podání
Dekkadancers. Diváky nabíjí nezkrotným tancem, živou hudbou,
živým zpěvem (i živým řevem), rozesmívá i dojíma. Skupina
Dekkadancers je parta profesionálních tanečníků, kamarádů a
kolegů převážně z řad Baletu Národního divadla, co svůj volný čas
věnují vlastní tvorbě. Podle slov Marka Svobodníka, jednoho z členů
Dekkadancers, začala skupina fungovat zhruba před deseti lety a
jejím průvodním znakem byl neotřelý styl humoru a nadhledu.
Kde je vaše domovská scéna, mále-li ji?
Za domovskou scénu se dají považovat holešovická Jatka78, za
poslední 3 roky jsme tam premiérovali a uváděli prakticky nejvíce
představení, Poslední večeři nevyjímaje.
Představení Poslední večeře mělo v Písku dobrý ohlas. Diváci tleskali
skoro po každém obraze. Jste na to zvyklí?
Poslední večeře byla snaha udělat po dlouhé době pro DEKKADANCERS
celovečerní představení. S odstupem času můžeme snad říct, že se
nám to povedlo. A můžeme potvrdit, že v představení jsou prostě
místa a momenty, které fungují vždycky, na každé publikum.
Můžete říct těm, kteří Poslední večeři v Písku neviděli, o čem
představení je a kde jste hledali inspiraci?
Je to klasická gangsterka ve stylu Pulp fiction. Na Tarantinovi jsme
všichni vyrostli. Přišlo nám fajn přenést tento žánr na jeviště a udělat z
něj taneční divadlo. Příběh plný pomsty, nevyrovnaných účtů, zločinu,
vražd, ale i lásky. To všechno se může odehrát i ve chvíli, kdy se u
stolu sejdou dva mafiánské klany, maskovaný interpol, pomstychtivý
šéfkuchař a jedna dotěrná moucha.
Jaká další představení máte v repertoáru? A kde vás mohou diváci
vidět v březnu letošního roku vystupovat?
V současné době máme na repertoáru pouze dvě představení Poslední večeři a premiérované Návštěvníky, což je složený večer na
téma žánru vědecko-fantastických filmů, který jsme uvedli na podzim
k výročí deseti let existence našeho souboru. Momentálně jsme ale ve
fázi příprav na další premiéru, tentokrát sice komorního ražení, ale to
neznamená, že to nebude fuška…

PŘIPRAVUJEME

Taneční kurzy 2019
Plesová sezóna bude za pár týdnů u konce, ale už teď myslíme
na výchovu nových tanečníků. Proto bude v březnu zahájen prodej
Tanečních kurzů 2019, ve kterých se od září budou chlapci a dívky
učit základy standardních a latinsko-amerických tanců, ale také
společenského chování.
Podzimní Taneční kurzy 2019 budou probíhat tradičně vždy v úterý
(kurz A) a ve středu (kurz B). K dispozici je na každém kurzu 50 míst
pro dívky a 50 míst pro chlapce. Všechna místa jsou na rezervaci,
kterou můžete učinit pouze on-line přes náš web.
On-line rezervace tanečních bude spouštěna v 18:00 v úterý
19. března na kurz A a opět v 18:00 ve středu 20. března na kurz B.
On-line rezervaci je potřeba vyzvednout (tzn. zaplatit a vyměnit za
průkazky a gardenky) nejpozději do pátku 29. března v pokladně
Kulturního domu. Pokladna je otevřena od pondělí do pátku od
8:00 do 16:00.
Cena kurzovného pro jednoho účastníka je 2.300 Kč. K jedné
průkazce tanečníka je možné zakoupit v pokladně Kulturního domu
také gardenku v ceně 400 Kč, která opravňuje ke vstupu na všechny
lekce. V ceně kurzovného i gardenky je závěrečný ples.
V Tanečních kurzech platí podmínka vhodného oblečení. Tato
zvyklost se týká nejen frekventantů kurzu, ale i všech dalších
návštěvníků. Dívky by měly mít krátké společenské šaty vcelku
(se širší sukní) nebo sukni a halenku, eventuelně společenský top .
Boty pro výuku tance jsou pro dívky vhodné na středně vysokém
(cca 5–6 cm) úzkém podpatku, s pevnou patou a tenkou podrážkou.
Chlapci musí mít smoking či tmavý (nemusí být černý) oblek s bílou
košilí a tmavým motýlkem nebo s jednobarevnou košilí ve světlých
pastelových barvách, kravatu, tmavé ponožky a tmavé polobotky.
Nezbytné jsou u chlapců také společenské rukavice.
Vhodné oblečení pro účastníky kurzu i pro návštěvníky je zásadní
podmínkou závaznou pro všechny, kteří se chtějí zúčastnit hodiny.

DOPORUČUJEME
Hrají 40 let, Nezmaři!
Uplynulý rok 2018 se pro skupinu Nezmaři nesl v duchu oslav 40 let
na scéně. „Jubileum jsme oslavili dvěma mimořádnými koncerty. Jeden
byl na domácí půdě v Českých Budějovicích a druhý v pražské Lucerně,
kterou se nám podařilo dvakrát vyprodat,“ říká Pavel Jim Drengubák
o oslavách, na které Nezmaři pozvali všechny bývalé členy a také
Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Kapela navíc loni vydala
dvoj CD, na kterém je 40 písní z celé historie se zajímavými bonusy.
I v roce 2019 připravují Nezmaři pro své posluchače zajímavosti
a novinky. „Vydáváme Velký zpěvník, ve kterém najdete 144
písniček. Před diváky na píseckém koncertě 27. března v Divadle
Fráni Šrámka bychom ho chtěli pokřtít a uvést do života,“ dodává
Pavel Jim Drengubák ke zpěvníku, ve kterém jsou písně doplněné
o akordové značky, tak aby si je mohl kdokoliv zahrát. V tomto
reprezentativním zpěvníku je i kompletní historie kapely a spousta
zajímavých fotografií.
.......................................................................................................................

Jananas v Písku
V Písku vystoupí 9. dubna nejznámější neznámá skupina – Jananas.
Kapela, kterou si nespletete. Skupina vedená charismatickou
zpěvačkou Janou Infeldovou tak dlouho narušovala stereotypy
folkového žánru, až tuto škatulku přerostla. V poslední době se
autorsky blýskla třeba hitem Za100let, který má na youtube 7 miliónů
shlédnutí. Kapela původně začínala jako duo. Zpěvačku doprovázel
kytarista Jan Vávra, který nám také před připravovaným dubnovým
píseckým koncertem kapely Jananas zodpověděl pár otázek.
Podle vlastních slov vznikl Jananas v roce 2005 a první veřejné
vystoupení měl v roce 2007. Tehdy ještě jako duo. Kdy a jak jste
přišli k dalším dvěma členům – baskytaristovi Jaromíru Fulnekovi a
bubeníkovi Janu „Chili“ Chalupovi?
Baskytaristu Jaromíra Fulneka jsme přesvědčili, aby se naučil hrát na
basu už v roce 2007. Přeci jen v duu jsme odehráli jen pár koncertů
a něco tomu chybělo. Bubeníka jsme k sobě přibrali po vydání první
oficiální desky Jananas na sklonku roku 2010, protože zvuk kapely se
vlivem nahrávání trochu proměnil.
Začínali jste objížděním folkových festivalů. V roce 2010 jste vydali
první album, za které jste hned pár měsíců na to získali nominaci
na cenu Anděl v kategorii folk a country. Kde vás posluchači mohou
naživo teď vidět a slyšet nejčastěji?

V Praze máme jednu stálejší scénu - Malostranskou Besedu. Ale
v momentě, kdy už jsme prodali dva koncerty za sebou, tak jsme si
loni troufnuli do větších prostor Lucerna Music Baru. Jinak jezdíme
a koncertujeme po celé republice, pořád nás to baví a stále jsou ještě
místa, kde jsme nehráli. To objevování nových míst a posluchačů je na
tom nejdobrodružnější.
Co to udělá s kapelou, když si její písničku Pražské jaro vybere Český
rozhlas jako jingle pro přímé přenosy ze skutečného festivalu Pražské
jaro. Kdo se zbláznil radostí a kdo pochopil, že je hudební génius?
S kapelou to nic neudělalo a doufejme, že to nic neudělalo ani
s posluchači vážné hudby :)
Vaší hlavní devizou jsou Inteligentní texty a jemný humor. Dostalo vás
někdy vaše vtipkování do svízelné situace?
Jeden čas jsme o sobě rozšiřovali zvěsti, že jsme kapela z Brna. Od té
doby nám to dělá velké problémy.
Zatím poslední album vám vyšlo v září roku 2016. Kdy vyjde další?
Na dalším albu už pomalu začínáme pracovat, ale datum vydání si
netroufáme odhadnout. Snad to bude méně než rozestup šesti let,
který jsme měli mezi naší první a druhou deskou.
Koncert kapely Jananas se uskuteční 9. dubna od 19:00 v Divadle
Fráni Šrámka v Písku. Chcete na něj vyhrát 2 lístky? Najděte
příspěvek o Jananasu na facebooku Divadla Fráni Šrámka a do
komentářů napište, proč právě vy byste měli lístky získat. Autora
nejoriginálnější odpovědi odměníme dvěma vstupenkami na
zmíněný koncert.
.......................................................................................................................

Lahůdky v kulturáku
Od druhé poloviny ledna opět funguje na polední menu restaurace
v Kulturním domě. Otevřeno je ve všední dny od 10:30 do 14:00.
Z jídelníčku si vyberou jak velcí jedlíci, milovníci české klasiky
a neměnných chutí, tak vyznavači lehké, zdravé stravy, specialit
světové kuchyně, nevšedních chuťových kombinací a ingrediencí
a věčné dietářky. Že to všechno jedna kuchyně nemůže nabídnout?
Tak schválně – tady jsou hlavní jídla z jednoho únorového dne:
1. Pečené kuřecí stehno na kořenové zelenině se slaninou,
šťouchané brambory
2. Pečené vepřové kostky s variací zelí a bramborovým knedlíkem
3. Lasagne s boloňskou omáčkou, bešamelem a sýrem
4. Červená čočka s cherry rajčátky, vařeným vejcem a mozzarelou
5. Domáci bramborové noky s kuřecím masem, sušenými
rajčaty a rukolou
Restaurace má také svůj facebook (COOLturák Catering), kde
menu uveřejňuje. Chtěli byste novou nabídku jídel v kulturáku
ochutnat? Zjistěte na facebooku restaurace, z kterého dne je
výše uvedené menu a zjištěné datum napište na e-mail:
ladislav.bendula@seznam.cz
Autor nejrychlejší správné odpovědi získá v restauraci oběd zdarma.

TIPY NA DUBEN…
6. dubna | Kulturní dům

MEZINÁRODNÍ
SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
..................................................................................................................
9. dubna | Divadlo Fráni Šrámka

JANANAS
..................................................................................................................
9. dubna | Trojice

JOSEF
ŠPAČEK & MIROSLAV SEKERA
..................................................................................................................
14. dubna | Kulturní dům

ALŽBĚTA
POLÁČKOVÁ ~ SOPRÁN
..................................................................................................................
18. dubna | Divadlo Fráni Šrámka

JANEK
LEDECKÝ ~ AKUSTICKÉ TURNÉ 2019
..................................................................................................................
30. dubna | Zahrada Kulturního domu

KELTSKÁ
NOC
..................................................................................................................

COOLTURÁK
CATERING
~~~
slevový kupón
10% sleva na denní menu
> vystřihněte fotku a přijďte na oběd <

Vysvětlivky k použitým zkratkám v našem kulturním přehledu:
MP ~ mládeži přístupno
12+ / 15+ ~ od 12 / 15 let
DB / ČT ~ dabing / české titulky
pp / nm ~ předprodej / na místě
Změna pořadů, termínů a cen vyhrazena.
Aktuální informace týkající se pořadů
jsou vždy na našem webu.
Vstupenky na akce koupíte pohodlně on-line
nebo v pracovní dny:
na pokladně KD (382 734 711) 8:00–16:00
v předprodeji v DFŠ (Senior Point) 9:00–14:00
Zájemci o inzerci nechť píší na marketing@centrumkultury.cz
Uzávěrka na duben > pondělí 11. března
~~~
Centrum kultury města Písek,
nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek
fb.cz/centrumkulturymestapisek

www.centrumkultury.cz

