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pátek 1. října od 20:00 | 100 Kč
RETRO DISCO
DJ František Mareš zahraje hity 80. a 90. let.

sobota 2. října od 10:00 
SETKÁNÍ NEJSTARŠÍCH OBČANŮ SE STAROSTKOU MĚSTA

neděle 3., 10., 17., 24. října od 19:00 
TANEČNÍ KURZY |C|
Podzimní taneční kurzy pod vedením tanečních mistrů Vik-
tora a Tamary Houdkových. Vstup pouze ve společenském 
oděvu.

pondělí 4., 11., 18., 25. října od 14:30 a od 16:15 | Hu-
dební sál
JÓGA
Pravidelné kurzy jógy pod vedením Kataríny Burde od půl 
třetí a Kamily Ševčíkové od čtvrt na pět.

úterý 5., 12., 19. října od 19:00
TANEČNÍ KURZY |A|
Podzimní taneční kurzy pod vedením manželů Václava 
a Jany Zachových. Vstup pouze ve společenském oděvu.
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středa 6., 13., 20. října od 19:00 
TANEČNÍ KURZY |B|
Podzimní taneční kurzy pod vedením manželů Václava 
a Jany Zachových. Vstup pouze ve společenském oděvu.

středa 6., 13., 20., 27. října od 10:00 | Hudební sál KD| 
90 Kč | SP 80 Kč
LINE DANCE PRO SENIORY
Přijďte si zatančit sami nebo s partnerem do Hudebního 
sálu v Kulturním domě. Tancem vás provede vedoucí TCS 
Louisiana Tom Dvořák.

středa 6. října od 10:00 | Loutkový sál
VÝZNAMNÁ PRÁVA CESTUJÍCÍCH V ŽELEZNIČNÍ 
A SILNIČNÍ DOPRAVĚ
Senior Point Písek a Živnostenský úřad Písek zvou na přednáš-
ku Sdružení českých spotřebitelů a Poradny při finanční tísni.

čtvrtek 7. října od 18:00 | Loutkový sál | 130 Kč
ČERNOBYL SPÍCÍ PEKLO
Černobyl včera i dnes, fakta i příběhy.

středa 13. října od 10:00 | Loutkový sál
JAK SE ŽILO…
Jídelní stůl na Prácheňsku. Přednáší etnograf Prácheňské-
ho muzea v Písku Mgr. Jan Kouba.

čtvrtek 14. října - neděle 17. října | 490 Kč předprodej 
FILMOVÝ PÍSEK
Čtvrtý ročník festivalu hraných, dokumentárních a stu-
dentských filmů. Film, co nás drží nad vodou, hudební fil-
my a filmové muzikály budou hlavním tématem letošního 
Filmového Písku. 
Program a více informací na www.filmovypisek.cz

pátek 15. října od 20:00 | 450 Kč předprodej | 490 Kč 
na místě
TATA BOJS
Koncert pražské alternativní hudební skupiny.

Kulturní dům
Milí přátelé,

líbí se mi myšlenka, že opravdový umělec má být do určité 
míry hloupý. Měl by se divit. Například, že ráno vyjde slunce 
nebo že voda v řece tiše šumí. Měl by se divit každý den. 
Když se totiž těmto věcem a jevům divíte, zjistíte, jak jsou 
nádherné. Zároveň si uvědomíte, že to není žádná samozřej-
most. A když něco není samozřejmost, tak si toho daleko víc 
vážíte a paradoxně časem dospějete k poznání, jak snadné 
je žít. Jenže na hlouposti není čas, a tak raději rezignujeme 
a dožadujeme se všemožných jistot a záruk, protože jsme 
měli za to, že to co platilo do včerejška, bude platit i pro bu-
doucnost. Máme za sebou další covidové léto a před sebou 
podzim plný naděje. Pojďme se tedy divit, a pokud to situa-
ce umožní, budeme rádi, když to bude třeba v našem diva-
dle, kině nebo galerii. Určitě to bude stát za to.

Hezké dny přímo z epicentra kulturního dění
přeje

Josef Kašpar

josef.kaspar@centrumkultury.cz



Rozhovor

pátek 22. října od 20:00 
MATURITNÍ PLES OA PÍSEK - 4.A

středa 27. října od 10:00 | Loutkový sál
OLTÁŘE KOSTELŮ NA PÍSECKU
Cyklus přednášek Jiřího Hladkého.

čtvrtek 28. – neděle 31. října 
CZECH OPEN LINE DANCE 2021
Mezinárodní kvalifikační soutěž pro World Champoin-
ships v Line Dance. Pořádá TCS Lousiana ve spolupráci 
s Českou asociací Line Dance a Centrem kultury města 
Písek pod záštitou starostky města Písku, paní Mgr. Evy 
Vanžurové.
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sobota 16. října od 19:00  |  120 Kč předprodej | 140 Kč 
na místě
TANEČNÍ VEČER
Program pro všechny milovníky tance připravují zkušení 
tanečníci Tomáš a Hanka Urbanovi.

středa 20. října od 10:00 | Loutkový sál
ÍRÁN II.
Letem světem s píseckou cestovatelkou Ing. Václavou Alt-
schmiedovou za dalším úžasnými zážitky.

čtvrtek 21. října od 20:00 | 390 kč
CITRON ~ Supi se slétají
Jako host vystoupí slovenská symphonic-metalová parta 
SYMFONIA.

Etzlerovy Líbezné vyhlídky 
Výborný herecký výkon Miroslava Etzlera vám nabídne 
drama Mindgame – Líbezné vyhlídky, které odehrajeme 
v Divadle Fráni Šrámka v pátek 22. října. Ještě před tím 
tu však pro vás máme  rozhovor, ve kterém nám Miroslav 
Etzler odpověděl na několik otázek.

Jste uznávaný divadelní a filmový herec, čím vás naplňu-
je toto povolání?
Jsem asi člověk z jiné planety, ale jsou úplně jiné věci, které 
mne naplňují. Příroda, nebe, starý lidi, zvířata. Čím jsem 
starší, tím více rozumím větě Jiřího Adamíry: „Herectví je 
služebné povolání, o kterém nemám žádné velké mínění.“
Přál jste si už od dětství být hercem?
Ano. Vyrostl jsem v divadle a dobře jsem si už jako dítě 
uvědomoval, že je krásné žít mimo realitu!
Co se vám hraje lépe, komedie nebo vážné kusy?
Je mi to jedno. Zásadní je spokojenost těch důležitějších, 
než jsou herci – diváků. Obecně si jich vážím víc než těch na 
jevišti. Ostatně bez nich bychom neexistovali.
Na které své divadelní období nejraději vzpomínáte?
Šumperk, JAMU, Národní divadlo.
Mindgame – Líbezné vyhlídky je netypické hororové 
představení, jak se vám v této inscenaci hraje a jaký 
máte vztah k hororům?
Během představení jsem šťastný. Partneřit s Petrem Hal-
berstadtem je dar. Užíváme si to oba. Text je mimořádný 
a jeho režie rovněž. Horory miluju.
Navštívil jste někdy jihočeský Písek?
Písek – ANO! Krásné město s krásnými lidmi. Vždy se sem 
moc těším.
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Divadlo Fráni Šrám
ka

pondělí 4. října od 19:00 | 390 Kč
TESTOSTERON ~ Divadlo Na Fidlovačce |C|
Drsná komedie současného polského autora Andrzeje Sara-
monowicze o tom, že být člověkem není vůbec jednoduché. 
Navíc, když ten člověk je muž a jeho pohled na svět kalí pře-
bytek nebo nedostatek testosteronu. Sedm různých mužů, 
sedm pohledů na to, co si muži o sobě opravdu myslí.
Hrají: Tomáš Měcháček/ Denny Ratajský, Zdeněk Maryška, 
Jiří Racek/ Karel Zima, Václav Šanda, Michal Maléř, Vojtěch 
Vodochodský a další

středa 6. října od 19:00 | 370 Kč | 420 Kč | 470 Kč
DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE ~ Zvířený prach tour
Nezaměnitelný hlas s vynikající technikou zpěvu, prvo-
třídní hudebníci a písně vzlétající nad tuzemský standard 
populární hudby. Dan Bárta & Illustratosphere okouzluje 
posluchače napříč generacemi i hudebními žánry již dva-
cátým rokem!

čtvrtek 7. října od 19:00 | 390 Kč
JISTĚ PANE PREMIÉRE ~ Divadlo Bez Zábradlí |C|
Břitká komedie o tom, jak se dělá velká politika. Nejen 
v Británii. Nezadržitelný proud hlášek a salvy smíchu v nej-
úspěšnější britské komedii posledního desetiletí! Satirická 
komedie podle úspěšného pokračování slavného „britco-
mu“ z prostředí vysoké politiky. 
Hrají: Karel Heřmánek, Josef Carda, Petr Pospíchal, Dana 
Morávková a další

pondělí 18. října od 19:00 | 390 Kč
O LÁSCE ~ STUDIO DVA |B|
Je půlnoc. Hodiny pravdy. Hodina, kterou ON a ONA vybrali 
pro uspořádání vzájemného zúčtování. Komorní hra, která 

s lehce drastickým humorem sleduje pár středního věku, 
který ve svém přepychovém bytě probírá nejrůznější trau-
mata dlouholetého manželského vztahu.
Hrají: Jana Krausová, Karel Roden

pátek 22. října od 19:00 | 390 Kč
MINDGAME - LÍBEZNÉ VYHLÍDKY ~ Divadlo Bolka Polívky |C|
Když se Mark Styler, autor „zaručeně pravdivých“ detektiv-
ních románů, pokouší získat rozhovor se známým sériovým 
vrahem Eastermanem, nemá ani ponětí do čeho se pouští. 
Napřed musí dostat souhlas Doktora Farquhara, podivín-
ského ředitele psychiatrické léčebny Líbezné vyhlídky, v níž 
je Easterman držen. Brzy však zjistí, že nic není takové, jak 
se zdá. Například kdo je ve skutečnosti záhadný Borson? 
Odkud se přesně vzalo maso v mrazáku? Proč není kostli-
vec ve skříni? Další a další otázky roztáčí děsuplnou spirálu 
přicházejících odpovědí.
Hrají: Miroslav Etzler, Petr Halberstadt, Gabriela Míčová

neděle 24. října od 14:00 | 200 Kč
POHÁDKY PRO HURVÍNKA ~ Divadlo Spejbla a Hurvínka
Hurvínek s Máničkou se dostanou do světa pohádek. Na 
své pouti se seznámí nejen s Dlouhým, Širokým a Bys-
trozrakým, ale i s dědem Vševědem a dalšími pohádkový-
mi postavičkami. A pořádně si to užijí!

středa 27. října od 19:00 | 200 Kč | 220 Kč | 250 Kč
VČERA, DNES A ZÍTRA ~ ANEB FELIX HOLZMANN SE VRACÍ!
Včera, dnes a zítra aneb Nové scénky Felixe Holzmanna 
nabízí to nejlepší z Holzmannova celoživotního díla a je to, 
dá se říci, jakýsi průřez jeho kariérou. Jedná se o “BEST OF” 
výběr z tvorby Felixe Holzmanna a o unikátní, zcela pro-
fesionální, znovu ztvárnění legendárních scének a jejich 
uvedení v souvislém celovečerním zábavném programu.
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pátek 15. října od 10:00
FAMO IMATRIKULACE
Slavnostní přivítání studentů Filmové akademie Miroslava 
Ondříčka.

neděle 17. října od 19:00 | 200 Kč předprodej | 250 Kč na místě
BEATLES ~ PÍSECKÁ NOKTURNA
Nenechte si ujít populární melodie kapely Beatles v úpravě 
Milana Svobody v podání Virtuosi di Písek, Oldřicha Vlč-
ka (housle) a Milana Svobody (klavír). Majitelé abonen-
tek a vstupenek na Písecká nokturna 2020 ~ Beatles mají 
vstup zdarma. 

pondělí 5. října - sobota 30. října
SVĚT PLNÝ BAREV A SNŮ ZUZANY KOTISOVÉ
Srdečně vás zveme na výstavu obrazů Zuzany Kotisové. 
Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 5. října od 17:00.

pátek 1., 8., 15., 22., 29. října od 8:00 a 9:15 |Bílý berá-
nek | 100 Kč | SP 80 Kč
pondělí 4., 11., 18., 25. října od 9:00 a 10:15
středa 6., 13., 20., 27. října od 9:00 a 10:15
JÓGA PRO SENIORY 
Jóga pod vedením lektorky Radky Tomanové ve studiu Bílý 
beránek na Drlíčově. 
Rezervace nutná na tel.: 777 161 979. 

pátek 1., 8., 15., 22., 29. října od 10:30 | Klubovna SP | 
90 Kč | SP 70 Kč
úterý 5., 12., 19., 26. října od 9:00, 10:00 a 11:00 
čtvrtek 7., 14., 21. října od 9:00, 10:00 a 11:00 
ANGLIČTINA PRO SENIORY
Výuka anglického jazyka pro seniory pod vedením lektorky 
Radky Tomanové.

úterý 5. října od 08:00 |zájezd| 160 Kč
POZNÁVÁME CÍRKEVNÍ PAMÁTKY ~ zájezd
Další ze zájezdů Senior Pointu za kulturou a krásami Česka. 
Odjezd v 8 hodin z parkoviště u Výstaviště. V ceně je zahrnuta 
doprava a průvodce.

středa 6. října od 10:00 | Klubovna SP
RADA SENIORŮ

středa 6., 13., 20., 27. října od 10:00 | Klubovna SP
PEČUJ DOMA
Monika Marušková - poradkyně pro Jihočeský kraj, nabízí 
každý týden v prostorách Senior Pointu poradenství, kurzy, 
podpůrné skupiny pro ty, kteří potřebují pomoc při péči 
o své blízké.

pondělí 11., 18., 25. října od 16:00 a 17:15 |Bílý beránek | 
180 Kč | SP 120 Kč
úterý 12., 19., 26. října od 10:45, 12:15 a 13:30
čtvrtek 7., 14., 21. října od 9:30 a 10:45
FELDENKRAISOVA METODA ~ POHYBEM K SEBEUVĚ-
DOMĚNÍ
Pozorné, pomalé cvičení bez úsilí, vhodné pro všechny vě-
kové kategorie, při kterém dochází k uvolnění napětí, zlep-
šení flexibility, stability a koordinace pohybu. Akreditovaná 
lektorka FM Jana Peřinová vede cvičení tohoto typu jako 
jediná v jihočeském kraji! Zdarma ukázková hodina v úte-
rý 5.10. od 10:00 a od 11:15.
Rezervace nutná na tel.: 776 286 532. 

neděle 10. října od 18:00 | 180 Kč předprodej | 200 Kč na místě
TRIO SILKENOVÁ - ADAMUS - CHŘIBKOVÁ
Podzimní koncert tria, které tvoří: Lucie Silkenová ~ soprán, 
Jan Adamus ~ hoboj a Irena Chřibková ~ varhany.

Senior Point



Kino Portyč
sobota 2. října |  pondělí 4. října v 17:30 |středa 6. října 
ve 20:00
SUPERNOVA | PREMIÉRA
130 Kč| mládeži do 12 let nevhodný |české titulky | GB

pátek 1. října ve 20:00 | neděle 3. října v 17:30 | úterý 
5. října ve 20:00
MINUTA VĚČNOSTI | PREMIÉRA
140 Kč | mládeži přístupno | ČR

pátek 1. října v 17:30 | sobota 2. října ve 20:00 | úterý 
5. října  v 17:30
FESTIVAL PANA RIFKINA | PREMIÉRA
130 Kč| mládeži do 12 let nevhodný | české titulky | USA |  
Filmový klub Samotáři

neděle 3. října a pondělí 4. října ve 20:00 
QUO VADIS | PREMIÉRA
120 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | české titulky | 
Bosna a Hercegovina / A / Rumunsko / Nizozemsko / SRN

pátek 1. října až neděle 3. října v 15:00
DRAČÍ ZEMĚ
120 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži přístupno | 
dabing | Mauricius

pátek 1. října až neděle 3. října v 15:30 
100%VLK | PREMIÉRA
130 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži přístupno | dabing | 
Austrálie

pátek 1. října až neděle 3. října v 18:00 |3D v sobotu 
CHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH
3D 160 Kč | 2D 140 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži 
přístupno | dabing | USA
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pátek 1. října až neděle 3. října ve 20:30 | pondělí 4. října 
až středa 6. října v 19:30
NENÍ ČAS ZEMŘÍT | PREMIÉRA
160 Kč| mládeži do 15 let nepřístupno  |české titulky | 
USA

pondělí 4. října až čtvrtkek 7. října v 17:00 
ZÁTOPEK
140 Kč | mládeži přístupno | ČR

středa 6. října v 17:30 
AFTER-TAJEMSTVÍ
120 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | dabing | USA

čtvrtek 7. října v 10:00 
CESTA DOMŮ | PRO SENIORY   
60 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | ČR

čtvrtek 7. října v 17:30 | pátek 8. října a sobota 9. října 
ve 20:00 | pondělí 11. října v 17:30   
PRVOK, ŠAMPON, TEČKA A KAREL  
130 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | ČR

čtvrtek 7. října v 17:00 | pátek 8. října, sobota 9. října 
ve 20:30 | neděle 10. října v 18:00 | pondělí 11. října 
v 19:30 | úterý 12. října v 17:00 | středa 13. října v 19:30
KAREL | PREMIÉRA
140 Kč| mládeži přístupno | ČR

čtvrtek 7. října | neděle 10. října | pondělí 11. října ve 20:00  
ZRCADLA VE TMĚ | PREMIÉRA
120 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | ČR |  Filmový klub 
Samotáři



Kino PortyčKi
no

 P
or

ty
č

pátek 8. října až neděle 10. října v 15:00
TLAPKOVÁ PATROLA
130 Kč |do 15 let sleva 20 Kč | mládeži přístupno | dabing | 
USA

pátek 8. října až neděle 10. října v 15:30 
MYŠI PATŘÍ DO NEBE | PREMIÉRA
130 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži přístupno | ČR / 
F/ P / SR

pátek 8. října - neděle 10. října v 17:30
GUMP- PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
100 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži přístupno |ČR

pátek 8. října a sobota 9. října v 18:00 | neděle 10. října 
ve 20:30 | pondělí 11. října v 17:00 | úterý 12. října v 
19:30 | středa 13. října v 17:00
 ZBOŽŇOVANÝ   
140 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | ČR

úterý 12. října v 17:30 | středa 13. října ve 20:00
JEDINĚ TEREZA   
120 Kč | mládeži přístupno | ČR

úterý 12. října ve 20:00 | středa 13. října v 17:30  
KLÍCKA
120 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | české titulky | 
VB / Kanada

čtvrtek 14. října až neděle 17. října
FILMOVÝ PÍSEK 2021
Čtvrtý ročník Filmového Písku. Více na www.filmovypisek.cz

pondělí 18. října až středa 20. října v 17:00 | úterý 
19. října ve 20:00| 3D v úterý 
VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ | PREMIÉRA
3D 160 Kč | 2D 140 Kč | mládeži do 12 let nevhodný |da-
bing / české titulky v úterý ve 20:00 | USA

pondělí 18. října v 17:30 | úterý 19. října ve 20:00  
FESTIVAL PANA RIFKINA
130 Kč| mládeži do 12 let nevhodný |české titulky | USA

pondělí 18. října až středa 20. října v 19:30  
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
160 Kč| mládeži do 15 let nepřístupno |české titulky | USA

pondělí 18. října ve 20:00 | úterý 19. října v 17:30  
NEZNÁMÝ | PREMIÉRA
120 Kč| mládeži do 12 let nevhodný |české titulky | Ru-
munsko / ČR / Lotyšsko

středa 20. října v 17:30 
AFTER - TAJEMSTVÍ
120 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | dabing | USA

středa 20. října ve 20:00
MINUTA VĚČNOSTI   
130 Kč | mládeži přístupno | ČR

čtvrtek 21. října v 16:45 | pondělí 25. října v 17:00 | stře-
da 27. října v 19:30 | čtvrtek 28. října v 18:00
KAREL
140 Kč| mládeži přístupno | ČR

čtvrtek 21. října v 17:00 | pátek 22. října a sobota 23. 
října ve 20:00 | úterý 26. října v 19:30 | středa 27. října 
ve 20:00
POSLEDNÍ SOUBOJ | PREMIÉRA
140 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | české titulky 
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čtvrtek 21. října v 19:30 | pátek 22. října až neděle 24. 
října v 17:30 | pondělí  25. října v 19:30 | úterý 26. října 
v 17:00 | 3D ve čtvrtek a v sobotu
DUNA | PREMIÉRA
3D 160 Kč | 2D 140 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | 
dabing / české titulky ve čtvrtek v sobotu a v pondělí | USA

čtvrtek 21. října | neděle 24. října | pondělí 25. října ve 
20:00 
KRYŠTOF | PREMIÉRA
120 Kč| mládeži do 15 let nepřístupno | ČR | Filmový klub 
Samotáři

pátek 22. října v 15:00 | středa 27. října v 17:00 | čtvr-
tek 28. října v 15:00 | pátek 29. října a sobota 30. října 
v 18:00 | neděle 31. října v 17:30
MYŠI PATŘÍ DO NEBE  
130 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži přístupno | ČR / F / P / SR

pátkek 22. října až neděle 24. října v 15:30 
100% VLK
130 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži přístupno | dabing | 
Austrálie

pátkek 22. října až neděle 24. října v 18:00 | pondělí 
25. října v 17:30 
VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ | PREMIÉRA
130 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži přístupno | dabing | F

pátek 22. října - neděle 24. října ve 20:30 | úterý 26. října 
ve 20:00
HALLOWEEN ZABÍJÍ | PREMIÉRA
140 Kč| mládeži do 15 let nepřístupno | české titulky
sobota 23. října a neděle 24. října v 15:00 | čtvrtek 
28. října v 15:30 | 3D ve čtvrtek 
ROZBITÝ ROBOT RON | PREMIÉRA
3D 150 Kč | 2D 130 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži 
přístupno | dabing | USA

úterý 26. října až čtvrtek 28. října v 17:30  
VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ 
140 Kč| mládeži do 12 let nevhodný | dabing | USA

čtvrtek 28. října ve 20:00 | pátek 8. října a sobota 9. října 
v 17:30 
LÁSKA NA ŠPIČKÁCH | PREMIÉRA
140 Kč | mládeži přístupno | ČR

čtvrtek 28.října ve 20:30 | pátek 29. října | sobota 30. 
října ve 20:00 | neděle 31. října ve 20:30
PAROŽÍ | PREMIÉRA
140 Kč| mládeži do 15 let nepřístupno | české titulky |USA

pátkek 29. října až neděle 31. října v 15:00 
SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ | PREMIÉRA
130 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži přístupno | dabing | JAR

pátkek 29. října až neděle 31. října v 15:30 
ADAMSOVA RODINA 2 | PREMIÉRA
130 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži přístupno | dabing | 
USA / GB / Kanada

pátek 29. října a sobota 30. října ve 20:30 | neděle 
10. října v 18:00
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY | PREMIÉRA
150 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | ČR

neděle 31. října | pondělí 1. listopadu ve 20:00 
MOJE SLUNCE MAD | PREMIÉRA
120 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | české titulky | ČR /SR / 
F |  Filmový klub Samotáři



www.centrumkultury.cz

Vstupenky na akce koupíte pohodlně on-line nebo v pracovní dny:
 na pokladně KD (382 734 711) v pondělí - pátek 8:00–16:00

na pokladně Senior Pointu 9:00–14:00

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Inzerci, tipy nebo i vaše zajímavé články nám pošlete na: 

marketing@centrumkultury.cz 
uzávěrka na říjen je v pátek 15. října

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Centrum kultury města Písek, 

nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Kulturní ČasoPísek e. č. MK ČR E 23608 | 500 výtisků

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 


