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BAVILO VÁS

SLOVO ÚVODEM

▲ 4TET VERZE V

Milí přátelé,

▲ PRÁCHEŇSKÁ SCÉNA: STARÉ POVĚSTI ČESKÉ ▲ VÝSTAVA 100 LET ČČK

až budete číst tento úvodník, pár věcí bude možná jasnějších.
Britové by podle plánu mohli být šťastnější, neb se konečně dočkali
Brexitu, letadla Boeing 737 opět bezpečně křižují vzdušný prostor
a do našich končin dorazilo jaro. V kulturním domě tato změna
ročního období povětšinou znamená definitivní konec plesové
sezony, během které se opět potvrdilo, že Písečáci jsou náruživí
tanečníci.
Pevně doufám, že s jarem přijde i lepší počasí. V březnu jsme si
totiž mohli společně s kapelou Buty zanotovat: „Jednou ráno přišel
vítr, vzal si střechu,…“ naštěstí bez pokrývače. Pískem se přehnal
orkán a my jsme měli tu čest vyzkoušet si odolnost krytin na našich
kulturních zařízeních.

▲ PLNĚ OBSAZENÝ KURZ TANEČNÍCH PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

Čas letí jako bláznivý, zpívá v jedné písni mistr Karel Gott.
I s ohledem na jeho letošní osmdesátku nezbývá než souhlasit.
Ostatně dalšího letošního jubilanta jsme mohli vidět v Divadle
Fráni Šrámka. Jiří Korn sice brzy oslaví sedmdesáté narozeniny,
ale přesto máte pocit, že před vámi stojí pořád ten Honza, co byl
málem králem.
Čas letí. Je tady duben a my pro Vás máme zase řadu koncertů,
divadel, výstav a filmů. Zkrátka Písek prostě žije a s ním i náš nový
kulturní ČasoPísek.

▲ VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE MOJE ŠKOLKA

▲VELETEOČ ▼HRDINOVÉ

Hezké dny Vám přímo z epicentra kulturního dění přeje
Josef Kašpar
josef.kaspar@centrumkultury.cz

▲ fotografie Tom Droppa

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

fb.com/divadlofranisramka
Pondělí 15. dubna 8:30 a 10:00 | 70 Kč

VELKÁ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉHO BROUKA

Úterý 9. dubna 19.00 | 180 Kč

JANANAS

Divadlo ZA2 Praha
Střevlík Pepa je další hmyzí postavička, která si vás získá svým
vtipem, chytrostí, odvahou a smyslem pro čest. Pepa žije na louce
u Černého lesa a se svým nejlepším přítelem zlatohlávkem Jardou
se jednoho dne vydají hledat to pravé štěstí. Od té chvíle se
stanete svědky vzrušujícího putování. Budete se smát popletenému
brouku Jimovi, který na louku zabloudil z daleké ciziny. Se
zatajeným dechem budete čekat, zdali Pepa unikne zlému sršni
Karlovi. A jak dopadne setkání s datlem Herbertem, kterému ale
všichni říkají Růžena?
Režie: Libor Jeník
Hrají: Dita Zábranská/Františka Brzobohatá, Zbigniew Kalina/Jiří
Kohout, Lukáš Kunz/Lukáš Klíma, Tomáš Pospíšil/Lukáš Kofroň
.....................................................................................................

Jananas je kapela, kterou si nespletete. Skupina vedena
charismatickou zpěvačkou Janou Infeldovou tak dlouho narušovala
stereotypy folkového žánru, až tuto škatulku přerostla. Hlavní
devízou této kapely jsou inteligentní texty a jemný podvratný humor.
.....................................................................................................
Středa 13. března 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.
.....................................................................................................

Pátek 12. dubna 19:00 | 330 Kč

JE ÚCHVATNÁ!

Jihočeské divadlo |A|
Komedie podle skutečného příběhu pozoruhodné ženy Florence
Foster Jenkinsové, operní pěvkyně s výjimečně příšerným zpěvem,
která se přesto (nebo možná právě proto) stala velmi slavnou
a svou fantastickou kariéru završila vystoupením v beznadějně
vyprodané Carnegie Hall...
Režie: Jana Kališová
Hrají: Daniela Bambasová, Martin Hruška, Jaroslava Červenková,
Jan Dvořák, Teresa Branna, Lenka Krčková...

Čtvrtek 18. dubna 19:00 | 490 Kč

JANEK LEDECKÝ ~ AKUSTICKÉ TURNÉ 2019

Janek Ledecký na jaře 2019 absolvuje turné, kde přehraje
své písně v akustických aranžích. Stane se tak poprvé od roku
1994, kdy vyšel záznam z jeho unplugged koncertu v podobě
úspěšného živého alba Jenom tak, jež dostalo zlatou desku a
zlatou videokazetu od Warner Home video za nejprodávanější
hudební video roku. „Eric Clapton založil svým geniálním MTV
Unplugged novou disciplínu. Uvědomil jsem si, že na Spotify si
nejčastěji vyhledávám akustické koncerty. Sítem akustického
hraní projdou totiž vždycky jenom ty nejsilnější písničky. A těm se
dostanete až na dřeň. Keith Richards tvrdí, že rozdíl mezi hraním
na akustickou a elektrickou kytaru je jako mezi jízdou na kole a na
motorce. Dodávám – je potřeba to střídat. A já už to nevystřídal
zatraceně dlouho,” vysvětluje Janek. Přijďte se podívat, které
z jeho největších hitů oním sítem prošly. Dojde samozřejmě i na
Žentour a pár coververzí hudebníkových největších vzorů, jako
jsou Rolling Stones, Beatles a Bob Dylan.

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

SENIOR POINT
mockrát... Tak se přijďte podívat, jak to jde jinak. Kurz otevřený
pro všechny věkové kategorie vede paní Jaroslava Dubová, která
přestala kouřit po 26 letech.
.....................................................................................................
Úterý 9. dubna | 530 Kč (doprava + vstupné do objektů)

ZÁJEZD ZELENÁ HORA - ŽELIV

Úterý 23. dubna 19:00 | 340 Kč

ZAVŘETE OČI, SWING PŘICHÁZÍ…

Divadlo v Řeznické Praha |B|
V prostorách Divadla v Řeznické sídlila na začátku 20. století
věhlasná vinárna „V chaloupce“, kam čas od času zavítal i
charismatický Oldřich Nový. Touto inscenací, kombinující fakta
s fikcí, se k nám vrací, aby zavzpomínal na dobu největší slávy
filmových ateliérů na Barrandově.
Je láska jen Fata morgána? Sex, drogy a swing. Módní salon
Rosenbaum a reklamy Baťa. Lesk a bída filmových legend a
hvězd Barrandova. Adina ~ Lída ~ Miloš Havel ~ R. A. Dvorský.
To vše za doprovodu swingových písní, které podtrhují atmosféru
tehdejší rozporuplné doby.
„Jen pro ten dnešní den stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít, víc po
ničem netoužit…“
Režie: Vlasta Žehrová
Hrají a zpívají: Kateřina Steinerová, Vlasta Žehrová, Ondřej Kavan,
Zbyněk Fric | Klavírní doprovod: Jiří Toufar

SENIOR POINT
Úterý 2./ 9./ 16./ 23./ 30. dubna 9:00 | Klubovna DFŠ

JÓGA PRO SENIORY

Pod vedením Radky Tomanové, akreditované cvičitelky MŠMT.
S sebou si vezměte dobrou náladu, cvičební úbor a podložku. Dále
cvičíme každé úterý až do prázdnin. 70 Kč / 50 Kč držitelé SP
.....................................................................................................
Úterý 2. dubna 14:15 | Klubovna DFŠ

SENSSESION ~ TŘI VETERÁNI

Zpíváme s kytarou, banjem a houslemi.
.....................................................................................................
Pondělí 8. dubna 10:00 | Klubovna DFŠ

PŘÍBĚHY STARÝCH PÍSECKÝCH DOMŮ

Vypráví Zlata Měchurová, písecká novinářka.
.....................................................................................................
Pondělí až pátek 8.–12. dubna 19:00 | Klubovna DFŠ

NEKUŘÁKEM ZA PĚT DNÍ?

Chcete přestat kouřit a už nepodporovat státní kasu? Nehodláte
kouřit s drahými náhražkami cigaret a zkoušeli jste odvykat už

Putování za památkami UNESCO začneme se Senior Pointem
v roce 2019 na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou. Jedna
z nejvýznamnějších staveb Jana Blažeje Santiniho – Aichla, kostel
sv. Jana Nepomuckého, byla právem zařazena na prestižní seznam
Světového dědictví a je právem pokládána za jedinečný stavební
skvost barokní gotiky nejen u nás ale i v rámci celé Evropy. Po
stopách geniálního architekta se poté vydáme do Želivského
kláštera, který už ve 12. století sloužil řádu premonstrátů. Po řadě
požárů byl Želivský klášter nakonec v 18. století Santinim znovu
vystavěn. Odjezd: Družba 7:00, Olympie 7:10, Platan 7:20
Prodej zájezdu od 1. dubna v Senior Pointu.
.....................................................................................................
Středa 10. a 24. dubna 9:00 | Klubovna SP

PLETKY S VLASTOU

Nebuďte s ručními pracemi doma, vezměte klubíčka, háčky, jehlice
i své rozpracované modely a přijďte se podělit o zkušenosti, zeptat
se na jiné postupy. Tvořivé setkání se uskuteční každých čtrnáct dnů
vždy ve středu od 9 hodin v klubovně Senior Pointu.
.....................................................................................................
Čtvrtek 11. dubna 15:00 | FAMO

FILMOVÝ KLUB PRO SENIORY

.....................................................................................................
Pondělí 15. dubna 17:00 | Klubovna DFŠ

VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ

Velikonoční setkání s Rosťou a Dankou Homolovými a povídání
o božím pokoušení v biblickém příběhu otce Abraháma a syna Izáka.
.....................................................................................................
Středa 17. dubna 9:00 | Klubovna DFŠ

RADA SENIORŮ

Pokud máte připomínky, nápady a náměty k životu seniorů v Písku,
a rádi byste s nimi seznámili ostatní, přijďte nám je sdělit.
.....................................................................................................
Středa 17. dubna 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.
.....................................................................................................
Pátek 22. dubna 10:00 | Klubovna DFŠ

TEORIE RELATIVITY A NOVÁ DEFINICE ČASU

Je teorie relativity skutečně použitelná v praxi? Se svými názory nás
opětovně seznámí Ing. Jiří Johan, bývalý profesor SPŠE Písek
.....................................................................................................
Úterý 30. dubna od 9:00 | 180 Kč

PUTOVÁNÍ S JIŘÍM HLADKÝM

Poznáváme kostely a jiné sakrální památky v okolí Písku
Odjezd autobusu Senior Point 9:00, Olympie 9:10, Platan 9:20.
Prodej zájezdu od 1. dubna v Senior Pointu.

KULTURNÍ DŮM
Pondělí 1. /8. /15. /29. dubna 14:30 a 16:15

JÓGA

Pravidelné kurzy jógy pod vedením Kataríny Šuňavské od půl třetí
a Kamily Ševčíkové od čtvrt na pět.
.....................................................................................................
Pondělí 1. /8. /15. / 29. dubna 18:00
Středa 3. /10. /17. /24. dubna 16:00

TANEČNÍ KURZY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

TK Torra Písek
Taneční kurzy pro děti a mládež zaměřující se na latinskoamerické
a standardní tance pod vedením trenéra Viktora Houdka.
.....................................................................................................
Čtvrtek 4. dubna 13:00

MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA PÍSEK

Pátek 12. dubna 20:00 | pp 200 Kč | nm 250 Kč

PREVENCE ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ VČETNĚ
STRAVY A PSYCHIKY

ŠACHOVÝ TURNAJ
O POHÁR STAROSTKY MĚSTA

.....................................................................................................
Čtvrtek 4. dubna 17:00 | VIP salonek | 50 Kč
Přednáška s irisdiagnostičkou Jitkou Hanzalovou.
.....................................................................................................

KEKS

Taneční zábava se skupinou Keks, předkapela Natural.
.....................................................................................................
Sobota 13. dubna 9:00
Šachový oddíl ŠACHklub PÍSEK pořádá 21. ročník turnaje v rapid
šachu s názvem O putovní pohár starostky města Písku, který je
zároveň pořádaný jako Přebor Jihočeského kraje v rapid šachu.
.....................................................................................................
Neděle 14. dubna 19:00 | Hudební sál | 200 Kč

ALŽBĚTA POLÁČKOVÁ ~ SOPRÁN

Hvězdou druhého Píseckého nokturna 2019 je první dáma
Národního Divadla — sopranistka Alžběta Poláčková.
.....................................................................................................
Čtvrtek 18. dubna 17:00 | 100 Kč / sn 80 Kč

SENIOR VEČER ~ JOHNY BAND
Sobota 6. dubna 13:00 | 120 Kč

XVI. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ

Harmonikáři z Čech i ze zahraničí se sjedou do píseckého Kulturního domu
už pošestnácté. Ani tentokrát nebudou chybět harmonikáři a heligonkáři
jednotlivci, ale i v různých hudebních uskupeních, dále temperamentní
Toulavá kapela z Rožmitálu pod Třemšínem a z hornorakouského Lince
přijede zahrát 25 ti členný soubor Linzer Quetschnspüla. Pro velký zájem
účinkujících i diváků v předešlých ročnících byl letošní festival rozšířen.
Kromě Velkého sálu budou účinkující vystupovat také v Hudebním sále.
Odpolednem bude provázet moderátorka Jana Filinová. V obou sálech
bude možné po celou dobu programu také tančit.
.....................................................................................................
Čtvrtek 11. a 25. dubna 17:00

MANŽELSKÉ VEČERY

Další večer, při kterém vás čeká romantická večeře při svíčkách u
malých stolečků jen pro dva, s tlumenou hudbou a květinou.

Na dalším seniorském večeru zahraje k poslechu a tanci známá a
oblíbená kapela Johny Band.
.....................................................................................................
Sobota 27. dubna 9:00

ŠACHOVÝ TURNAJ

Krajský přebor družstev mladších žáků.
.....................................................................................................
Neděle 28. dubna 10:00 | Loutkový sál | 50 Kč

O PEJSKOVI A KOČIČCE

Ochotnický soubor Copánek srdečně zve na nové zpracování
známých pohádek na motivy knihy Josefa Čapka. Veselé povídání
o tom, co se všechno stalo, když pejsek s kočičkou spolu hospodařili,
jistě potěší jak malé, tak i velké diváky.
.....................................................................................................
Úterý 30. dubna 16:30 | Zahrada Kulturního domu

KELTSKÁ NOC

Přijďte si užít poslední dubnový večer na zahradu KD. Budeme
tančit, zapalovat slavnostní oheň, budou soutěže a hledání keltského
pokladu. Více se dozvíte v samostatném článku na konci našeho
časopísku >

GALERIE PORTYČ

KONCERTNÍ SÍŇ TROJICE

4. dubna – 3. května

Úterý 9. dubna 19:00 | 250 Kč | senioři v pp 220 Kč

Květa Čapková představuje surrealistické olejomalby a perokresby.
V obrazech dává průchod fantazii, spojuje skutečnost a sen, otevírá
divákovi průhled do světa, v němž řečeno slovy básníka André
Bretona „je nadrealita obsažena v samotné realitě a není ani
nad ní ani mimo ni.“ Pochází z Bezdružic a vystavuje kromě České
republiky i v zahraničí. V Německu vzniká její soukromá galerie.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 4. dubna od 17:00.
.....................................................................................................

Josef Špaček patří k výrazným osobnostem naší mladé klavírní
generace. Jeho hra se vyznačuje smyslem pro barvu a jedinečností
projevu. Miroslav Sekera patří mezi absolutní špičku dnešní mladé
generace houslistů.
Program koncertu:
L. van Beethoven ~ Sonata Es dur op. 12 č. 3
B. Smetana ~ Z domoviny
R. Schumann ~ Tři romance, op. 94
B. Martinů ~ Sonata č. 3
.....................................................................................................
Neděle 28. dubna 18:00 | pp 130 Kč / nm 150 Kč | SP sleva 50 Kč

SPOLEČNÝ ČAS ~ KVĚTA ČAPKOVÁ

JOSEF ŠPAČEK & MIROSLAV SEKERA

KODEX O VÁCLAVU IV.

Pásmo slova a hudby
Jindřich Macek loutna, Jitka Baštová akordeon - připomeňme si
600. výročí smrti římského a českého krále, lucemburského vévody,
markraběte braniborského, syna Karla IV.
V pořadu zazní skladby z rukopisu Vyšebrodského a jiných rukopisů
z počátku 15. století, výběr z Jistebnického kancionálu, kompozice
V. Capiroly, D. Scarlattiho, L. Boëllmanna, J. Macka a dalších autorů.
12. března – 7. dubna | foyer Kina Portyč

MOJE ŠKOLKA

Výstava obrázků z výtvarné soutěže mateřských škol
Výstavu pořádá 15. mateřská školka.
.....................................................................................................
10. dubna – 12. května | foyer kina Portyč

ČEHO SE BOJÍM, Z ČEHO MÁM STRACH

To je téma už sedmého ročníku výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrov střediska Nábřeží
z písecké pobočky NADĚJE ve spolupráci s Centrem kultury města
Písek. Výstavu, která je umístěna ve foyer kina Portyč, si mohou
prohlédnout jak návštěvníci kina, tak i galerie Portyč. Pro návštěvníky
kina je výstava otevřena vždy půl hodiny před filmovou projekcí.
.....................................................................................................
Otevírací doba Galerie Portyč je:
od úterý do pátku 12:00—17:30 a v sobotu 14:00—17:00
.

VENKOVNÍ A JINÉ AKCE
Pondělí 29. dubna 16:00 | Palackého sady

MEZINÁRODNÍ DEN TANCE

Každoročně se po celém světě slaví Mezinárodní den tance, který
je velkým svátkem tanečního umění, oslavou těla a pohybu, ukázkou
všech tanečních forem a stylů a dává si za cíl přiblížit tanec lidem.
22. dubna 19:00 | Děkanský kostel

VELIKONOČNÍ KONCERT PIKO

Na programu bude:
A. Vivaldi ~ Stabat Mater,
G. Pergolesi ~ Stabat Mater,
A. Vivaldi ~ Al Santa Sepolcro (U Božího hrobu),
F. Schubert ~ Ave Maria
Solo: Petra Vondrová ~ soprán
Dirigent: Oldřich Vlček
Hraje: Písecký komorní orchestr

KINO PORTYČ ~ ~ ~ váš filmový přístav
V tomto kulturním přehledu uvádíme pouze premiérové filmy, které
pro vás Kino Portyč na březen připravilo. Kino ale samozřejmě promítá
každý den. Kompletní program naleznete na www.centrumkultury.cz
Úterý 2. dubna 20:00

ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO

Muž havaruje s letadlem uprostřed nedozírné ledové
pustiny. Každý den dodržuje rutinní úkony a doufá,
že se dočká záchrany. Jednoho dne se objeví vrtulník,
silná sněžná bouře však zapříčiní pilotovu smrt a vážné
zranění jeho společnice. Muž pochopí, že má jen dvě
možnosti: zůstat v havarovaném vraku a připravovat
se na jistou smrt, nebo se vydat na stovky kilometrů
dlouhou pouť s nejistým koncem.
120 Kč | Prem | 12+ | ČT
| 97´
........................................................................
Středa 3. dubna 20:00

MY

Adelaide Wilsonová přijíždí s manželem a dvěma
dětmi na prázdninový pobyt na chatu na kalifornském
pobřeží, kde jako malá trávila léto. Hned po příjezdu
v ní řetězec zdánlivě nevinných událostí vyvolává
silnou paranoiu a pocit, že rodinná idyla brzy skončí.
Předtucha se promění v realitu, když se uprostřed noci
na příjezdové cestě k domu objeví čtveřice podivínů,
kteří na rodinu záhy zaútočí.
130 Kč | Prem | 15+ | 121´
........................................................................
Pondělí 1. dubna 20:00

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 | Prem | 12+ | ČT | 109´
........................................................................
Pátek 5. dubna 20:30 / Sobota 6. dubna 20:30
Neděle 7. dubna 18:00 / Pondělí 8. dubna 20:00
Úterý 9. dubna 17:30 / Středa 10. dubna 20:00
Čtvrtek 18. dubna 17:30 / Sobota 20. dubna 20:30
Neděle 21. dubna 18:00 /Pondělí 22. dubna 18:00
Úterý 23. dubna 20:00

TERORISTKA

Komedie je příběhem učitelky v důchodu, která celý
život učila žáky, že základem všeho je slušnost a
násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři
spoléhají. „Učitelky v důchodu přece nestřílejí lidi,“ říká
darebák. „Právě. Ale teď už si tím nikdo nebude jistý,“
odpoví mu paní, než odjistí zbraň.
140 Kč | Prem | 12+ | 95´

fb.com/kinoportyc
Čtvrtek 4. dubna 20:00 / Pátek 5. dubna 18:00 (3D)
Sobota 6. dubna 18:00 (3D) / Neděle 7. dubna 16:00
Pondělí 8. dubna 17:30

SHAZAM!

V každém z nás dřímá superhrdina a k jeho probuzení
stačí jen trocha magie. V případě Billyho Batsona
(Angel) stačí zvolat jediné slovo – SHAZAM! – a tento
velkoměstem protřelý čtrnáctiletý chlapec v pěstounské
péči se zásluhou starého kouzelníka změní v dospělého
superhrdinu.
3D 150 Kč/2D 130 Kč | Prem | MP | Db | ČT ve čtvrtek
........................................................................
Sobota 6. dubna 14:00 / Neděle 7. dubna 14:00

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU

Čtyřlístek slaví 50. výročí této legendární čtveřice
z Třeskoprsk. Součástí oslav je i premiéra nového
celovečerního animovaného filmu.
130 Kč | Prem | < 15 let sleva 20 Kč | MP | 75´
........................................................................
Neděle 14. dubna 20:30 / Pondělí 15. dubna 17:30

AFTER: POLIBEK

Spořádaná studentka se zamiluje do toho nejhoršího
kluka široko daleko, kluka s temnou minulostí
i tajemstvím. Zdravý rozum je proti, ale nemůže si
pomoci, velení nad jejím životem přebírá srdce a touha.
130 Kč | Prem | 12+ | ČT | 106´
........................................................................
Čtvrtek 11. dubna 17:30 / Pátek 12. dubna 20:30
Sobota 13. dubna 18:00 / Pondělí 15. dubna 20:00

ŘBITOV ZVIŘÁTEK

Louis Creed se s rodinou přestěhoval na okraj klidného
maloměsta, kde široko daleko není nic pozoruhodného.
Kromě svérázného pohřebiště domácích zvířat, které
je opředeno mnoha mýty. Mýty, které jsou děsivé a
pravdivé. Horor na motivy knihy Stephena Kinga.
130 Kč | Prem | 15+ | ČT
........................................................................
Čtvrtek 11. dubna 20:00 / Pátek 12. dubna 18:00
Sobota 13. dubna 20:30 / Úterý 16. dubna 20:00

HELLBOY

Oblíbený temný hrdina se vrací s plnou parádou. Pod
hlavičkou Úřadu paranormálního výzkumu a obrany
se vydává do Londýna, kde se probrala ze záhrobí
obávaná čarodějnice Nimue. Hellboy musí „Královně
krve“ zabránit, aby seslala na svět lidí smrtící morovou
ránu.
130 Kč | Prem | 15+ | Db / ČT ve čtvrtek

KINO PORTYČ ~ ~ ~ váš filmový přístav
Středa 17. dubna 20:00

TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY

Poslední výprava uzavírá cesty žlutých trabantů
napříč kontinenty ve velkém stylu. V týmu tentokrát
není žádná žena a putování smečky mužů v čele s
cestovatelem Danem Přibáněm nabírá často divoké
obrátky. Žlutý cirkus jede z Indie až domů. Překonává
Himaláje i diktatury, láme výškové rekordy i prchá
před policií. Přestože jde mnohokrát do tuhého,
mezinárodní česko-slovensko-polská posádka bojuje
se všemi nástrahami s černým humorem, sebeironií a
občas na hraně politické korektnosti. Film Trabantem
tam a zase zpátky definitivně dokazuje, že není třeba
drahých terénních vozů, aby člověk projel celý svět a
zažil jeden z nejdojemnějších návratů.
100 Kč | 12+
........................................................................
Čtvrtek 18. dubna 16:00 / Pátek 19. dubna 16:00
Pondělí 22. dubna 14:00

HLEDÁ SE YETTI

Sir Lionel Frost je chrabrý a energický dobrodruh,
který se považuje za předního odborníka na mýty a
příšery. Ovšem nikdo jiný jeho objevům nevěří. Aby svůj
názor obhájil, vydává se na americký severozápad
objevit - Yettiho, chybějící vývojový článek mezi opicí
a člověkem.
130 Kč | < 15 let sleva 20 Kč | MP | Db | 95´
........................................................................
Pátek 19. dubna 14:00 / Sobota 20. dubna 14:00
Neděle 21. dubna 14:00

MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA

Dobrodružství malé berušky a jejích rodičů, kteří se
vydávají na dobrodružnou cestu, aby zachránili své
dítě, které uvízne v kartonové krabici a je posláno do
Karibiku.
130 Kč | < 15 let sleva 20 Kč | Prem | MP | Db | 90´
........................................................................
Čtvrtek 18. dubna 20:00 / Pátek 19. dubna 18:00
Neděle 21. dubna 20:30

LA LLORONA: PROKLETÁ ŽENA

Děsivý přízrak uvězněný mezi nebem a peklem. Když
ještě žila, utopila v záchvatu zuřivého vzteku své děti. Nyní
jsou její smrtící slzy věčné. Těm, kdo v noci zaslechnou její
posmrtný nářek volání, není pomoci. La Llorona se plíží ve
stínech a loví děti v zoufalé snaze nahradit ty své. Během
staletí její touha a nenasytnost roste.
130 Kč | Prem | 15+ | ČT | 95´

Pátek 26. dubna 17:00 / Sobota 27. dubna 20:30
Pondělí 29. dubna 20:00

NIKDY NEODVRACEJ ZRAK

Příběh filmu je inspirován skutečnými událostmi a
překlenuje tři éry německé historie. Vypráví příběh
mladého umělce Kurta Bartnerta, který se zamiluje do
Ellie. Její otec, profesor, je slavným lékařem. S jejich
vztahem zásadně nesouhlasí a přísahá, že jej zničí. To
však nikdo z nich neví, že jejich životy jsou již svázány
hrozným zločinem, do kterého byl před lety profesor
zapojen
120 Kč | 12+ | ČT | 188´
........................................................................
Sobotu 27. dubna 14:00 / Neděle 28. dubna 14:00

MIA A BÍLÝ LEV

Jedenáctiletá Mia dostane malého bílého lva a
stanou se z nich nerozluční kamarádi. Když ale trochu
povyrostou a přestanou být mláďata, musí spolu utéct
do africké divočiny, aby vzácné zvíře zachránili před
lovci trofejí.
130 Kč | < 15 let sleva 20 Kč | Prem | MP | Db | 98´
........................................................................
Čtvrtek 25. dubna 20:00 (3D + ČT) / Pátek 26. dubna 20:30 (ČT)
Sobota 27. dubna 18:00 (3D) / Neděle 28. dubna 18:00
Pondělí 29. dubna 17:30 / Úterý 30. dubna 17:30

AVENGERS: ENDGAME

Konečná bitva mezi Thanosem a seskupením všech
superhrdinů se uskuteční až v roce 2019, už teď ale
můžeme tipovat, která ze zásadních postav odejde
na věčnost. Tvůrci již delší dobu slibují úmrtí jednoho
z hlavních protagonistů/jedné z hlavních protagonistek
a bude velice zajímavé sledovat, jak se s velkými
očekáváními popasují.
3D 150 Kč | 2D 130 Kč | Prem | MP | Db
.........................................................................

PŘEDSTAVENÍ PRO SENIORY
Čtvrtek 4. dubna 10.00

KURSK

Film vypráví o skutečné katastrofické události, ke které
došlo v roce 2000 na palubě jaderné ponorky K-141
Kursk.
60 Kč | 12+ | ČT | 117´
........................................................................
Čtvrtek 18. dubna 10.00

LÉTO S GENTLEMANEM

Romantická komedie o touze po svobodě, pozdní lásce
a naději.
60 Kč | MP | 98´

ROZHOVORY
Janek Ledecký, neelektrický

Janek Ledecký na letošní jaro připravil turné, kde přehraje své písně
v akustických aranžích. Zastávku bude mít také v Písku, a to 18. dubna
od 19 hodin v Divadle Fráni Šrámka. Akusticky hrál známý zpěvák na
koncertech naposledy v roce 1994, kdy vyšel záznam z jeho unplugged
koncertu v podobě úspěšného živého alba Jenom tak.

Harmonikáři v Písku po šestnácté

Po více než dvaceti letech jste se vrátil k unplugged koncertování.
Proč jste se rozhodl uspořádat Akustické turné? Už vás nudily velké
sály a pódia?
Koncertování mě baví, z toho všeho co dělám, pořád nejvíc. Na
posledním vánočním turné jsme si v první polovině zařadili akustický
set. A moc nás bavilo, jak se ty písničky promění. Takže si chceme
vyzkoušet celý koncert. Zkoušíme už dva měsíce. A těšíme se.

Jedno pódium bylo harmonikářům malé – letos budou hrát rovnou ve
dvou sálech. Šestnácté mezinárodní setkání harmonikářů bude v Kulturním
domě v sobotu 6. dubna od 13 hodin. Každoročně se akce těší velkému
zájmu z řad návštěvníků i vystupujících. Těm už bylo jedno pódium malé,
a tak letos budou vystupovat rovnou na dvou místech, a to ve Velkém
a Hudebním sále. Na program 16. Mezinárodního setkání harmonikářů
jsme se zeptali Josefa Janouška, který byl několik let účinkujícím a poslední
tři roky se věnuje organizaci celé akce.
Mezinárodní setkání harmonikářů je v pořadí už šestnácté. To je
důkaz toho, že je o něj zájem. Mění se nějak během let publikum?
Co mohu posoudit jako účinkující i z jiných podobných akcí, publikum
je převážně střední a starší generace. Mladí lidé jsou vidět také, ale
jsou zatím v menšině!
Kolik účinkujících očekáváte letos?
V loňském roce jsme měli kolem 35 harmonikářů a heligónkářů. To
už je v jednom sále na hranici únosnosti, aby si v průběhu odpoledne
opravdu každý zahrál. Letos předpokládáme podobný počet
muzikantů, a proto budou účinkujícím k dispozici dvě pódia. Věřím,
že to přispěje ke spokojenosti jak účinkujících, tak především diváků.
Určitě bude program bohatší a zajímavější! Odpolednem bude
provázet moderátorka Jana Filinová.

Tvrdíte, že sítem akustického hraní projdou vždy jen ty nejsilnější
písničky. Které to jsou z vašeho repertoáru? Na co se může písecké
publikum těšit?
Základem celého koncertu jsou samozřejmě ty věci, co znají všichni
nazpaměť. A vzhledem k tomu, že mapuju docela dlouhou dobu,
nemůžu opomenout ty, od kterých jsem se nejvíc naučil. Což je Bob
Dylan, Rolling Stones a z těch domácích legend Ivan Hlas. A pak
chystáme pár překvapení. Nemůžu prozradit jakých. To by nebyla
překvapení.

Festival je mezinárodní. Prozradíte, odkud budou zahraniční hosté?
Podtitul „mezinárodní“ už napovídá, že účinkující nejsou jenom z ČR.
V minulých letech jsme měli možnost přivítat naše milé hosty z Rakouska
a Slovenska. V letošním roce plánujeme mimo jiné i vystoupení
25členného harmonikářského orchestru z hornorakouského Lince,
Linzer Quetschnspüla.

Co Vás na akustickém hraní baví? Není náročnější?
Z akustické kytary bolí prsty víc než z elektriky. A hlavně je na ní
potřeba hrát úplně jinak. A dojde i na dvanáctistrunou kytaru,
nylonovou španělku, steel kytaru, ukulele, mandolínu…nějak se mi to
doma hromadí. A tohle turné je přesně ten správný důvod trochu to
provětrat.

Na harmoniky a heligonky se většinou hraje muzika, která posluchače
přímo vybízí k tanci. Co na setkání harmonikářů v Písku, budou
posluchači jen sedět, nebo si mohou zatancovat?
Cílem našeho snažení je, aby se diváci pobavili, zazpívali si, zatančili
a celkově se uvolnili a zapomněli na starosti všedních dnů. Tanec
bude možný od samého začátku programu na tanečním parketu před
pódiem! Budeme také rádi, když se posluchači zapojí do divácké
soutěže. Navíc proběhne i slosování vstupenek a tak někteří odejdou
nejen s pěkným kulturním zážitkem, ale také s drobnými dárky.

Vypadá to, že si rád dáváte 20leté (i víceleté) pauzy. Akustické
turné jste zorganizoval 25 let od vydání CD Jenom tak s unplugged
záznamem koncertu. Album Žentour 007 vyšlo po 22leté pauze. Letos
v listopadu uplyne 20 let od premiéry muzikálu Hamlet. Nechystáte
tedy nějakou muzikálovou novinku?
V květnu nám zase začnou open air koncerty. A na podzim sedm
koncertů se symfonickým orchestrem. Muzikál IAGO se v létě stěhuje
na Novou scénu do Bratislavy, takže se v Praze budu o to víc věnovat
Galileovi. Nový muzikál mám napsaný. Ale to je tak třetina toho, co

ZVEME DĚTI I RODIČE

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE…
2. května | Divadlo Fráni Šrámka

TŘI
V JEDNOM ~ TALK SHOW
..................................................................................................................
4. května | Kulturní dům

FLER
JARMARK 2019
..................................................................................................................
14. května | Divadlo Fráni Šrámka

MOJE
TANGO ~ STUDIO DVA PRAHA |A|
..................................................................................................................
18. května | Letní kino

MAGMAFEST
..................................................................................................................

Keltská noc odnese zimní chmury
Pálit 30. dubna čarodějnice, to můžete skoro na každém rohu. Ale keltskou
noc zažijete jen na zahradě píseckého Kulturního domu. Po vzoru starých
Keltů budeme symbolicky pálit vše nepotřebné a zatěžující, skákat a tanči
okolo ohně, putovat za pokladem pomocí tajemných run, připravovat se
na příchod času lásky a samozřejmě také dobře jíst, pít, zpívat a tančit s
kapelou Shivers. To vše od 16:30 na zahradě Kulturního domu. Program je
vhodný především pro rodiče s dětmi.
Poslední dubnový večer, takzvaný Beltain, je v keltské tradici významným
svátkem. Symbolizoval konec temné, studené části roku a příchod té
slunečné a radostnější. V rámci zajímavého programu bude především
hořet oheň. Aby mohlo přijít něco nového, je dobré nejdříve odevzdat ohni
vše, co už nám neslouží. Nebojte, nechceme po vás, abyste na oheň na
zahradě Kulturního domu přikládali nábytek, který už vám doma překážel.
To by se ani ke slavnostnímu večeru nehodilo. Ohni společně symbolicky
odevzdáme své strachy, obavy, trápení a chmury nasbírané za celou
dlouhou zimu. Jak? Nakreslíme je a obrázky pak hodíme do ohně.
Keltové věřili, a my máme od loňska potvrzené, že se této noci
otevírají jeskyně a vydávají své poklady. Proto bude pro děti a jejich
rodiče připravená stezka za pokladem. Vydáme se od Kulturního
domu, přes Kamenný most, okolo Trojice, přes Ostrov a podél řeky,
Bakalářů a Sladovny zpět na zahradu kulturáku. Cestu budou
ukazovat tajemné runy, které ale musíte najít. Po zdolání celé stezky a
návratu na zahradu na vás bude čekat „zlatý“ poklad.
I Beltain končí prvním májem. A i Keltů se týká láska. Někdo už ji
našel a hýčká si ji, jiný na ni teprve čeká. Všichni si ale budeme moci
namíchat bylinnou koupel lásky, která nám lásku rozhodně zaručí.
Namíchané voňavé bylinky si pak odneseme domů, abychom mohli
ve vaně relaxovat a těšit se na zamilované a láskyplné jaro. Součásti
programu budou také tvořivé dílničky, kde si pohrajeme hlavně
s přírodními materiály.
Keltové nebyli rozhodně žádní asketové, takže pitivo poteče proudem
a k mání bude i něco na zub. K poslechu i tanci zahraje kapela Shivers.
Máte rádi převleky? Přijďte na Keltskou noc v kostýmu Kelta a my vás
zařadíme do slosování o drobné dárky. Auto u nás nevyhrajete, ale
nějakou cestu za zábavou ano. Přijďte s námi 30. dubna na zahradu
Kulturního domu oslavit Beltain a poděkovat tím za lásku, za život a
za vše, co nás dělá šťastnými!

26. května | Kulturní dům

TRIO
SOČR ~ PÍSEŇ PÍSNÍ
..................................................................................................................
7.–9. června | Vnitřní město

DOTKNI SE PÍSKU ~ MĚSTSKÁ SLAVNOST

František Nedvěd, Mňága a Žďorp, Hana Zagorová, Olympic
a další + historický program…
..................................................................................................................
12. června | Letní kino

SPECIÁLNÍ
PARTIČKA POD ŠIRÝM NEBEM!
..................................................................................................................
13. června | Divadlo Fráni Šrámka

VZPOMÍNKY ZŮSTANOU |B|

Pozor, tento termín byl hostujícím souborem zrušen, aktuálně
domlouváme náhradní termín. Děkujeme za pochopení.
..................................................................................................................
8.–12. července | Kulturní dům

LETNÍ
TANEČNÍ ŠKOLA
..................................................................................................................
2. srpna | Palackého sady

JAZZ
IN PÍSEK
..................................................................................................................
11. září | Kulturní dům

STROMBOLI
..................................................................................................................
13. záři | Letní kino

MICHAL
DAVID OPEN AIR TOUR 2019
..................................................................................................................
13. října | Trojice

GET
INSPIRED BY IMPRESSIONS
..................................................................................................................
15. října | Divadlo Fráni Šrámka

GERALDINE
ARON ~ MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
..................................................................................................................
26. listopadu | Divadlo Fráni Šrámka

JAKUB
SMOLÍK ~ 60
..................................................................................................................
4. prosince | Divadlo Fráni Šrámka

DVA NAHATÝ CHLAPI

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

městská slavnost

MŇAGA A ŽĎORP
HANA ZAGOROVÁ
FRANTIŠEK NEDVĚD
OLYMPIC
… a další
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 dotkni se písku 

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
SP ~ Senior Pas
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 květen > pátek 12. dubna
~~~
Centrum kultury města Písek,
nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek
fb.cz/centrumkulturymestapisek

www.centrumkultury.cz

