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BAVILO VÁS

SLOVO ÚVODEM

▲NEZMAŘI

▲ TANEČNÍ VEČER

▲ HOMAGE OTAKAR ŠEVČÍK

Milí přátelé,

▲ VÝSTAVA EVY ČAPKOVÉ

▲ PRAGUE PHIL. WIND ORCHESTRA

svět se konečně mohl pokochat snímkem černé díry. Sice jsme tušili,
že asi existuje, ale nikdo z nás ji dosud neviděl. Ihned se spustila
v široké veřejnosti diskuze, jejíž závěry by se daly shrnout do onoho
biblického: prach jsi a v prach se navrátíš. Z tohoto pohledu je
naše snažení s ohledem na časoprostor, ve kterém se pohybujeme,
leckdy k zasmání. Snad i proto je dobré brát věci z nadhledu.
Tak jak to třeba předvedli herci v divadelním představení Je
úchvatná, během kterého se zasekly v kulisách dveře. Nejenže je
to nevykolejilo, ale naopak dokázali tento technický kolaps využít
ve svůj prospěch. Ostatně o divadle nabízíme rozhovor s novou
dramaturgyní Janou Hruškovou.
Květen nás bude lákat ven, a to je ideální příležitost navštívit letní
kino. Ale dříve než se rozjede naplno filmový program, odehraje se
zde rockový festival Magmafest. V závěru měsíce vás rádi uvidíme
opět v divadle na dalším ročníku výjimečné přehlídky Šrámkův
Písek a festivalu Duhové divadlo. Nejvýznamnější akcí měsíce je
ovšem tradiční Pískoviště, které bude tentokrát pod taktovkou
kolegů ze Sladovny.
A nezapomeňte, že máj je lásky čas.
Hezké dny Vám přímo z epicentra kulturního dění přeje
josef.kaspar@centrumkultury.cz

▲ MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ

▲ fotografie Tom Droppa

▼ JANANAS

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

fb.com/divadlofranisramka
úterý 14. května 8:30 a 10:00 | 70 Kč

MEDOVÁ KRÁLOVNA

Divadlo Drak Hradec Králové
Divadelní medobraní pro nejmenší. inscenace vypráví příběh
holčičky, kterou dědeček pošle do úlu pro med. Holčička se na
své dobrodružné cestě za sladkým pokladem setkává s řadou
překážek, učí se pokoře a trpělivosti a dozvídá se, jak se včely
rodí, čím se živí, co mají na práci, jak spolu mluví a jak vzniká med.
Jako hlavní téma inscenace si tedy tvůrci zvolili překonání strachu.
„Výzvou pro nás bylo, že včely nejsou obecně vnímány jako moc
sympatická zvířátka,“ vysvětluje režisér Radek Beran.
Hrají: Johana Vavřínová, Dominik Linka, Milan Hajn, Filip Huml
.............................................................................................................
čtvrtek 2. května 19:00 | pp 220 Kč / nm 250 Kč | 120´

3V1 ~ TALK SHOW

NÁŠ TIP

Nikol Štíbrová, Veronika Arichteva a Martina Pártlová se potkaly
náhodou, ale už léta jsou kamarádkami. Na internetu vytvořily
pořad Tři v jednom, ve kterém přehrávají různé situace ze života a
mají s ním nebývalý úspěch. Spojení těchto dam je fenoménem ve
světě humoru a válcuje internet, sociální sítě i poslechovost Evropy
2. Aktuálně si vám dovolují představit unikátní projekt vlastní talk
show. Jedná se o debatu všech tří aktérek řízenou moderátorem na
určité aktuální téma. Návštěvníci talk show si užijí neopakovatelnou
atmosféru a jedinečný humor Tři v jednom.
.....................................................................................................
úterý 14. května 19:00 | 380 Kč | 90´ bp

MOJE TANGO

čtvrtek 9. května 19:00 | 380 Kč | 90´ bp

ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ

Divadlo Verze Praha |B|
Moderní francouzská salónní komedie se skvělými dialogy. Manželé
Greg a Melanie pozvali svého kamaráda Jeffa na večeři. Jeffova
bývalá přítelkyně Charline, kterou pět let neviděli, se má vdávat a
za svědka si vybrala Melanii. Shodou okolností se Charline se svým
vyvoleným objeví na společné večeři. Charline ho miluje, ačkoliv své
přátele předem varuje, že je „trochu jiný“. Jak moc jiný? Nechte se
překvapit…
Režie: Thomas Zielinski Hrají: David Matásek, Linda Rybová, Jana
Janěková ml., Igor Chmela, Matouš Ruml

Studio DVA Praha |A|
Virginie se musí rozhodnout, zda zůstane v pohodlí a bezpečí svého
středostavovského britského života, nebo zariskuje a opustí všechno,
co zná, nasedne do letadla, odcestuje dvanáct tisíc kilometrů do
Buenos Aires a naučí se tango. Někdy musíte následovat vaše nohy.
A někdy vaše srdce, abyste zvládli nové kroky svého života. Živá
hudba, vášnivý tanec a svůdné, hledající a sebevědomé rytmy,
které mohou vše změnit.
Režie: Šimon Caban, Darina Abrahámová
Hrají: Jitka Schneiderová, Roman Zach, Karel Mařík
.............................................................................................................
středa 15. května 18:00 | 50 Kč
OSVÍCENÝ PÍSEK ~ ROZZÁŘENÁ TYLOVKA.
Školní akademie ZŠ J. K. Tyla
Pořádá ZŠ J. K. Tyla ve spolupráci s Centrum kultury města Písek
.............................................................................................................
úterý 21. května 18:00

ZUŠ OTAKARA ŠEVČÍKA ~ PŘIJEL CIRKUS

Taneční obor ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku se představí v pásmu
choreografii nazvaném „Přijel cirkus“.
Jak už sám název napovídá, ocitnete se v cirkusovém šapitó, kde
budete svědky toho, co jste ještě neviděli a neslyšeli.
Žáci zatančí například jako cvičená kuřátka, sloni, motýlci,
přijedou medvědi na koloběžkách, akrobatky s deštníky, nebudou
samozřejmě chybět klauni a dokonce uvidíte i hadí ženu.
A to je jen zlomek toho co vás čeká…

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA
PISEK_2019:A4
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SENIOR POINT

Page 1

úterý 7./14./21./28. května 9:00 | Klubovna DFŠ | Kurz naplněn

JÓGA PRO SENIORY

EK
PÍS

Pod vedením Radky Tomanové, akreditované cvičitelky MŠMT.
S sebou si vezměte dobrou náladu, cvičební úbor a podložku.
.....................................................................................................
úterý 7. května 14:15 | Senior Point klubovna
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pátek
24. května

18 hodin
zahájení hlavního
programu Šrámkův
Písek 2019
Divadlo Pod čarou
Centrum kultury města Písek
Divadlo Fráni Šrámka

sobota
25. května

10 hodin
hlavní program
Šrámkův Písek 2019
Divadlo Pod čarou
Centrum kultury města Písek
Divadlo Fráni Šrámka
10 hodin
doprovodný program
pro veřejnost
Šrámkův Písek – Písku
Palackého sady

neděle
26. května

16 hodin
ukončení přehlídky
Šrámkův Písek 2019
Divadlo Pod čarou

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a města Písku,
pod záštitou Antonína Staňka, ministra kultury a Evy Vanžurové, starostky
města Písku pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Centrem kultury města
Písek, Divadlem Pod čarou Písek a Společností Amatérské divadlo a svět, z. s.
Akce se připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.

pátek 24. května – neděle 26. května | DFŠ / KD / DPČ…

ŠRÁMKŮV PÍSEK

58. celostátní přehlídka experimentujícího divadla
…nabídne nahlédnutí do divadelní práce amatérských souborů
z různých koutů republiky, jejichž inscenace se vyčleňují z tradičního
proudu divadla, používají osobité a tvůrčí postupy nebo se pohybují
na pomezí divadla a dalších uměleckých druhů. Hlavním cílem
přehlídky je podpora alternativní divadelní tvorby, vzájemná
inspirace a otevření hranic mezi různými metodami a formami
práce v divadelních souborech. Přehlídka nemá věkové ani žánrové
omezení – pouze není určena dětským souborům do patnácti let.
V průběhu víkendu mají diváci možnost zhlédnout inscenace, které
jsou do Písku doporučeny lektorskými sbory z dvanácti krajských
postupových přehlídek.
.............................................................................................................
středa 29. května – sobota 1. června | DFŠ / KD / DPČ…

DUHOVÉ DIVADLO

Celostátní přehlídka divadelních představení Waldorfských škol.

SENSESSION ~ TŘI VETERÁNI

Zpíváme s banjem, houslemi a kytarou, nástroje a hudební nápady
vítány.
.....................................................................................................
čtvrtek 9. května 8:00 | 250 Kč

ZÁJEZD ~ ŽELEZNORUDSKO

Písek – Sušice – Špičácké sedlo – Železná Ruda (oběd) – Velké
Javorské jezero – Bavorská Železná Ruda – Písek.
V ceně zájezdu je doprava a služby průvodce.
Doporučujeme cestovní pojištění do zahraničí. Prodej již zahájen.
Odjezd: Družba 8:00 > Olympie 8:10 > Platan 8:20
.....................................................................................................
pondělí 13. května 10:00 | Senior Point klubovna

VČELY, ZÁZRAK PŘÍRODY

Přednáší Josef Rotbauer, předseda včelařského vzdělávacího
spolku Apicentrum – Protivín.
.....................................................................................................
středa 15. května od 10:00 | Senior Point klubovna

PARAGRAFY KOLEM NÁS

Pravidelné přednášky Mgr. J. Hávy, dlouholetého soudce Okresního
soudu. V rámci besedy nabízíme možnost individuálních pohovorů
.....................................................................................................
čtvrtek 16. května od 15:00 | FAMO

FILMOVÝ KLUB PRO SENIORY

Další z oblíbených promítání kultovních filmů nejen pro seniory.
.....................................................................................................
pondělí 20. května od 10:00 | Senior Point klubovna

BEATLES & ROCK´N´ROLL

Tímto obdobím světoznámé skupiny The Beatles vás provede
Ing. Věra Mikulíková.
.....................................................................................................
středa 22. května od 9:00 | Senior Point klubovna

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.
.....................................................................................................
pondělí 27. května od 10:30 | Senior Point klubovna

BESEDA S PETREM HLADÍKEM

Beseda s 1. místostarostou města a ředitelem Diakonie Ing. Petrem
Hladíkem na téma sociální politika města.
.....................................................................................................
úterý 28. května od 5:00 | 830Kč / 60+ a SP 680 Kč

VILA TUGENDHAT A BRNO ~ ZÁJEZD

Další ze zajímavých zájezdů Senior Pointu po krásách ČR.

KULTURNÍ DŮM
čtvrtek 2. května 8:00

SKLÁDANÍ SLIBU ZAPISOVATELŮ A PŘEDSEDŮ OVK

.....................................................................................................

neděle 26. května 19:00 | Hudební sál

3. NOKTURNO ~ TRIO SOČR
sobota 4. května 9:00

▲ Foto FB Keramika Kateřina Motlová

FLER JARMARK

Milovníci kreativity a ručních prací přivítají v Písku už čtvrtý ročník
Fler Jarmarku. Tato malá oslava kreativity našla své místo na slunci
jak mezi návštěvníky, tak mezi prodejci, kteří se do Písku rádi vracejí.
.....................................................................................................
pondělí 6./13./20./27. května 14:30 a 16:15 | Hudební sál

JÓGA

Třetí z Píseckých nokturen 2019 bude ve znamení Písně písní
v podání Tria Symfonického Orchestru Českého Rozhlasu.
.....................................................................................................
středa 29. května — sobota 1. května

DUHOVÉ DIVADLO

Celostátní divadelní přehlídka waldorfských škol.

14. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ WALDORFSKÝCH ŠKOL

Pravidelné kurzy jógy pod vedením Kataríny Šuňavské půl třetí
a Kamily Ševčíkové čtvrt na pět.
.....................................................................................................
pondělí 6. května 17:00 | Loutkový sál

SETKÁNÍ S POSLANCEM ONDŘEJEM VESELÝM

~ R.O.O.F
Diskuze o volbách do Evropského parlamentu, vztazích ČR s EU,
politické situaci v ČR atd. Diskuze bude probíhat v Anglickém jazyce
s možností tlumočení.
.....................................................................................................
pondělí 6./13./20./27. a středy 8./15./22./29. května 18:00

TK TORRA PÍSEK

Taneční kurzy pro děti a mládež zaměřující se na latinskoamerické
a standardní tance pod vedením trenéra Viktora Houdka.
.....................................................................................................
čtvrtek 9. a 23. května 17:30 | Hudební sál

MANŽELSKÉ VEČERY

.....................................................................................................
čtvrtek 16. května 13:00

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSEK

.....................................................................................................
pátek až neděle 17.–19. května

OMČR TC LOUISIANA

.....................................................................................................
čtvrtek 23. května 17:00 | 170 Kč / 150 Kč senioři

SENIOR VEČER ~ VESELÁ TROJKA

Další taneční večer nejen pro seniory nám svými hity zpříjemní
známá a oblíbená kapela Veselá Trojka.

29. 5. – 1. 6. 2019
– 4 scény, 33 představení, 21 souborů, 435 herců
– klasické divadelní hry, komedie, pohádky, autorská představení
– K. Čapek, W. Shakespeare, O. Wilde, L. Rosten, B. Smetana,
J. Brdečka, O. Lipský a další
profesionální host Bratři v Tricku
30. 5. PRASEČÍ CIRKUS, 31. 5. BĚŽKAŘSKÁ ODYSSEA
(pouliční představení u Kamenného mostu)

Beseda s Valerií Zawadskou, 30. 5. Divadlo F. Šrámka
Herečka a hvězda českého dabingu bude vyprávět o kouzlu a moci slova, herecké práci,
osudových setkáních i historkách z hereckých šaten

Děkujeme všem sponzorům!!
PA RTNEŘI A S PONZOŘI PŘEHLÍ DKY:

racek
atelier
ŽÁK
PETRO
CHMELÍKOVÁ
SMOLA

PÍSEK

GALERIE PORTYČ

KONCERTNÍ SÍŇ TROJICE
úterý 7. května 18:00

JARNÍ KONCERT ~ ZUŠ PÍSEK

Reprezentační koncert Základní umělecké školy Otakara Ševčíka
v Písku.
.....................................................................................................

4. dubna – 3. května

SPOLEČNÝ ČAS ~ KVĚTA ČAPKOVÁ

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.“
.....................................................................................................
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.
.....................................................................................................

neděle 19. května 19:00
předprodej 140 Kč / na místě 160 Kč / držitelé SP sleva 50 Kč

AMERICKÉ JARO

Katelyn Bouska, americká klavíristka, která se zabývá interpretací
české soudobé hudby, Štěpán Filípek (violoncello), člen orchestru
Janáčkovy opery Národního divadla Brno. Festival Americké jaro je
cyklus koncertů jazzové a klasické hudby, který se koná každoročně
na desítkách míst po celé České republice. Americké jaro je unikátní
tím, že představuje prvotřídní umělce i v menších městech. Za 14
let existence se akce festivalu uskutečnily na více než 50 místech a
každým rokem přibývá několik nových místních partnerů. Posláním
festivalu je obohacovat kulturní život mimo velká městská centra a
umožňovat osobní setkávání účinkujících umělců a českého publika.
.....................................................................................................
pátek 24. května od 19:00 | vstupné dobrovolné

MÁJOVÝ KONCERT SMÍŠENÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

Koncert sborů Smetana z Jičína a Sborissimo z Písku. Akci pořádá
DDM Písek. Akce je podporována městem Písek.
.....................................................................................................
čtvrtek 30. května 12:30

GYMNÁZIUM PÍSEK 4. A

Předávání maturitního vysvědčení
.....................................................................................................
pátek 31. května 9:00 a 10:00
7. května – 31. května

EVA KOLÁŘOVÁ A MARTIN ŘEPA

Výstava „Život v infantilním kruhu“ je odvozená od výtvarně
pohybové performance nesoucí stejný název z tvůrčího spojení
E. Kolářové, J. Řepové a M. Řepy. Všechno co se děje, co plyne
časem, se vrací na svůj začátek, ale v jiném časovém kruhu. A vše se
teprve vyvíjí a je tak nedokonalé, infantilní… Performance „Život
v infantilním kruhu“ se uskuteční v úterý 14. května v 17:00.
.....................................................................................................
Otevírací doba Galerie Portyč je:
od úterý do pátku 12:00—17:30 a v sobotu 14:00—17:00

VÝCHOVNÝ KONCERT PRO MŠ ~ ZUŠ PÍSEK

Děti ze Základní umělecké školy Otakara Ševčíka v Písku předvedou
své dovednosti dětem z píseckých mateřských škol.
.....................................................................................................
pátek 31. května 12:00

VOŠL A SLŠ Písek

Předávání maturitního vysvědčení

VENKOVNÍ A JINÉ AKCE
pondělí 6. května – neděle 12. května | Fotbalový stadion

FMBB WORLD CHAMPIONSHIP 2019

25. Mistrovství světa belgických ovčáků.
.....................................................................................................
pátek 10. května – neděle 12. května | centrum města

PÍSKOVIŠTĚ

Zážitky v ulicích, dobrodružné příběhy, obří sochy…
Čas plyne jako voda v řece Otavě. Do začátku letošního festivalu
dětské radosti, který všichni znají pod názvem Pískoviště, už mnoho času nezbývá

Sladovna a město Písek
uvádějí

Hrdino
z P vé
ís

ku

Pod střechou Sladovny, která vůbec poprvé tuto oblíbenou třídenní
akci pořádá, to vře a probublává. Vře to i v ulicích města. Organizační tým, do něhož patří nejen lidé z písecké galerie, ale velkou
měrou také místní zájmové spolky, skupiny či ochotníci a umělci
z nejrůznějších koutů České republiky, skládají jednotlivé dílky stavebnice, kterou si od 10. do 12. května užijí nejen děti.
„Chceme, aby ožil veřejný prostor, proto jsme pozvali mnoho šikovných lidí z uměleckého prostředí, kteří budou pracovat přímo na
místě už dva týdny před samotným festivalem. Budou tak vznikat
umělecké vyjádření různých příběhů a souvislostí přímo na místě,
v prostoru, v perlivém prostoru v Písku s lidmi zde žijícími,“ přibližuje
ředitel Sladovny Adam Langer ducha vznikajícího Pískoviště 2019,
které by mělo být nejen festivalem Sladovny, ale festivalem všech.
O Pískovišti lze říci, že je tradiční akcí, která si za dlouhé roky své
existence vybudovala určitou tvář. Ta se letos pozmění. Návštěvníci
festivalu sice nepřijdou o sochy z písku, na vodě opět najdou dračí
lodě, v Palackého sadech poměří své síly stavitelé robotů a nezmizí
ani Pohádkový les či vystoupení místních sdružení a spolků. Přesto
je tu něco nového, neokoukaného. Kromě otevření nové letní výstavy Sladovny Góóól bude hlavním tahákem Pískoviště 2019 putování
po stopách hrdinů z Písku.

Zážitky v ulicích
Dobrodružné příběhy
Obří sochy z písku
Vernisáž výstavy Góóóóól
Vystoupení zájmových spolků
Dílny & workshopy
Farmářské trhy
Závody dračích lodí
Pohádkový les
Robotem rovně
kompletní program:
www.piskoviste.info

10.—12. května
2019, Písek
ˇ
Sladovna, Palackého sady, knihovna, okolí reky,
ˇ
Fügnerovo nám., gotický príkop,
dum
˚ U Koulí,
a další místa

PISKOVISTEVPISKU
Pořádá:

Ve spolupráci:

Zvláštní poděkování rodině
Radka Pilaře – rodině Komrzý

.....................................................................................................
středa 29. května 12:30–16:30 | Palackého sady

DEN DĚTÍ S NADĚJÍ

Pro děti budou připraveny zábavné aktivity s tématem „na statku a
kolem něj“ na několika stanovištích. Přijďte s dětmi soutěžit, zpívat,
tančit. Nudit se nebudete. Akce je vhodná pro děti od 2 let.

HRDINOVÉ Z PÍSKU
O co jde? Jde o trasu, která povede historickým centrem města
i okolím řeky Otavy a bude na ní celkem devatenáct stanovišť. Každé z míst je inspirované některou z osobností spojených s městem
Písek stylizovanou do věku malého dítěte. Zrcadlí její zájmy, touhy
a sny předtím, než dokázala to, díky čemu ji dnes známe. Při toulkách ulicemi budete moci postřehnout malou Káťu N. (Kateřinu Neumannovou), bezstarostného Fráňu Š. (Fráňu Šrámka), prcka Otíka
Š. (Otakara Ševčíka) a mnoho dalších.
„Hrdinou se může stát každý, záleží jen na něm, ale také na prostředí, ve kterém vyrůstá. Cesta povede z nádvoří Sladovny podél domu
U Koulí, okolo řeky k elektrárně až ke Kamennému mostu. Poutníci
se dostanou také na druhou stranu řeky nebo do Palackého sadů,“
doplňuje Adam Langer.
Návštěvníci Pískoviště dostanou mapu, podle které všechna hrdinská místa najdou. Na každém stanovišti bude připravena aktivita, za
jejíž splnění dostanou „perlu“. Každý, kdo nasbírá devatenáct perel,
už navždy může říkat, že prošel cestou hrdinů z Písku.

KINO PORTYČ ~ ~ ~ váš filmový přístav
V ČasoPísku uvádíme pouze premiérové filmy, které pro vás Kino
Portyč na daný měsíc připravilo. Kino ale samozřejmě promítá
každý den, krom premiér i reprízujeme oblíbené filmy.
Kompletní a aktualizovaný program (občas jsou nějaké změny)
naleznete na našem webu www.centrumkultury.cz
.........................................................
čtvrtek 2. 5. 20:00 / pátek 3. 5. 20:30
sobota 4. 5. 18:00 / neděle 5. 5. 20:30
pondělí 20. 5. 17:30 / úterý 21. 5. 20:00
120 Kč | USA/ Fr / GB / Švýcarsko | 15+

THE BEACH BUM

Tak trochu jako kdyby se Big Lebowski bratrů Coenů posunul
směrem ke Strachu a hnusu v Las Vegas Terryho Gilliama.
Hlavní hrdina vypadá jako plážový povaleč, chová se
jako plážový povaleč a prostě je plážový povaleč…
......................................................................
sobota 4. 5. 14:00 / neděle 5. 5. 14:00
130 Kč/ <15 -20 Kč | DB | USA

UGLYDOLLS

V neobvyklém městečku Uglyville je vše zvláštní vítáno,
podivné je zajímavé a krása je víc než to,co je vidět.
......................................................................
sobota 4. 5. 20:30 / neděle 5. 5. 18:00
pondělí 6. 5. 20:00 | 120 Kč | ČT | Francie | 12+

LÁSKA NA DRUHÝ POHLED

Když se Raphael a Olivia ve svých osmnácti setkali,
byla to láska na první pohled. A jak to vypadá o deset
let později? Již jsou manželi, ale vášně a vzájemné
podpory je mezi nimi již méně.
......................................................................
čtvrtek 9. 5. 20:00 | 110 Kč | ČT | ČR/LT/RU | MP

HUMORISTA

Borise Arkadije živí humor v době, kdy vás smích může
existenčně zlikvidovat, protože je polovina 80. let…
......................................................................
pátek 10. 5. 18:00 / neděle 12. 5. 20:30
středa 15. 5. 20:00 | 120 Kč | ČR

SNĚŽÍ

Poetický film o křehkosti mezilidských vztahů a jedinečném
světě uvnitř každé rodiny.
......................................................................
sobota 11. 5. 14:00 (3D) / neděle 12. 5. 14:00
3D 150 Kč / 2D 130 Kč / <15 -20 Kč | DB | 1/USA

POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU

První hraný film o Pokémonech. Pikachu jako detektiv!
......................................................................
neděle 12. 5. 18:00 / pondělí 13. 5. 20:00
120 Kč | ČT | SR | 15+

TRHLINA

Možná je to jen legenda, možná záměrná mystifikace
a možná děsivá pravda. Ale až příliš mnoho z tohoto
příběhu se skutečně stalo…

fb.com/kinoportyc
čtvrtek 16. 5. 20:00 / pátek 17. 5. 20:30
sobota 18. 5. 18:00 / neděle 19. 5. 20:30
středa 22. 5. 20:00 | 140 Kč | ČT | USA | 15+

JOHN WICK 3

Ve třetí části má super zabiják John Wick (Keanu Reeves)
v patách celou armádu lovců odměn…
......................................................................
pátek 17. 5. 18:00 / úterý 21. 5. 20:00
120 Kč | Francie | 2017 | 97´ | 12+

DADDY COOL

Když se poznali, zábava byla to hlavní. Časem ale
všichni okolo dospěli... až na něj.
......................................................................
sobota 18. 5. 14:00 / neděle 19. 5. 14:00
130 Kč / <15 -20 Kč| český dabing | Německo | MP

V OBLACÍCH

Malý Manou je výborný letec a těší se na zkoušku
létání, kterou musí podstoupit každý racek, aby se
mohl s celým hejnem bezpečně vydat na zimu do
jižních krajů. Jenže to by nesměl být Manou rorýsem…
......................................................................
pondělí 20. 5. 20:00 | 110 Kč | ČT | 12+

MILOST

Příběh rodičů vojáka vyprávěný z pohledu jejich
sedmnáctiletého vnuka Janka. Odehrává se během
dramatických událostí poválečného Polska.
......................................................................
středa 22. 5. 17:30 | 110 Kč | ČT | USA | MP

FREE SOLO

Alex Honnold si v životě neklade malé cíle. Zdolává
složité strmé vrcholy sám a bez jakéhokoli jištění.
......................................................................
čtvrtek 23. 5. 20:00 / neděle 26. 5. 20:30
středa 29. 5. 20:00 | 120 Kč | ČT | USA | 15+

ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ

Příběh jednoho z nejznámějších a nejmilovanějších
sériových vrahů historie, Teda Bundyho.
......................................................................
čtvrtek 23. 5. 17:30 / pátek 24. 5. 18:00 (3D)
sobota 25. 5. 16:00 (3D) / neděle 26. 5. 16:00
3D 150 Kč/2D 130 Kč/<15 -20 Kč| ČT | USA | MP

ALADIN

Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi
Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně
a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti.
......................................................................
pátek 24. 5. 20:30 / sobota 25. 5. 20:30
pondělí 27. 5. 20:00 | 120 Kč | ČT | USA

SYN TEMNOTY

Co kdyby nadané dítě z jiného světa ztroskotalo na Zemi, ale
místo aby se pro lidstvo stalo hrdinou, začalo by se projevovat
velmi zlověstně?

KINO PORTYČ ~ ~ ~ váš filmový přístav

PŘIPRAVUJEME

neděle 26. 5. 18:00 / úterý 28. 5. 20:00
120 Kč | ČT | Španělsko | 108´ | 12+

BOLEST A SLÁVA

Salvator Mallo je slavný filmový režisér. Za svou kariéru
posbíral mnoho úspěchů. Nyní se jeho svět hroutí.
......................................................................
čtvrtek 30. 5. 18:00 | 130 Kč | ČT | USA | 12+

GODZILLA 2 KRÁL MONSTER

Kryptozoologická agentura změří síly s armádou
obrovských monster, včetně impozantní Godzilly.
......................................................................
čtvrtek 30. 5. 20:30 | 130 Kč | ČT | USA | 15+

MÁMA

Když je vám sladkých „náct“ a cizí člověk vám nabídne,
že můžete pařit v jeho sklepě, měli byste si začít dávat
pozor. Nic totiž není zadarmo.
......................................................................
pátek 31. 5. 18:00 | USA | 105´ | MP

BOOKSMART

Booksmart je americký komediální film režírovaný
Olivií Wilde, podle scénáře Emily Halpern.
......................................................................
pátek 31. 5. 20:30 | 140 Kč | ČT | USA | 12+

ROCKETMAN

Životní příběh Eltona Johna vinoucí se jeho hudebních začátků
až na samotný vrchol, protkaný jeho největšími hity.

PŘIPRAVUJEME
Do Šrámkova Písku za Duhovým divadlem

Kdo se baví divadlem, ten nemůže Písek v květnu minout. V závěru
měsíce se tu budou konat totiž hned dvě divadelní přehlídky – Šrámkův
Písek a Duhové Divadlo.
Šrámkův Písek je přehlídka alternativního divadla. Od 24. do 26.
května se do Divadla Fráni Šrámka a do Divadla Pod čarou sjedou
účastníci už 58. celostátní přehlídky experimentujícího divadla Šrámkův
Písek. Inscenace souborů, které na přehlídku přijedou, se vyčleňují z
tradičního proudu divadla, používají osobité a tvůrčí postupy nebo se
pohybují na pomezí divadla a dalších uměleckých druhů. Hlavním cílem
přehlídky je podpora alternativní divadelní tvorby, vzájemná inspirace a
otevření hranic mezi různými metodami a formami práce v divadelních
souborech. Program přehlídky bude vyvěšen na výlepových plochách ve
městě v průběhu května. Přehlídka nemá žánrové omezení – pouze není
určena dětským souborům do patnácti let.
Ale ani před dětskými soubory se Písek v květnu neuzavírá. Právě
naopak. Pravidelně si zde dávají dostaveníčko divadla waldorfských
škol z celé republiky. I v letošním roce se na čtyři dny zabydlí v Divadle
Fráni Šrámka, Kulturním domě a také v Divadle Pod čarou. Sjedou se
k nám už po čtrnácté. Své divadelní zkušenosti, nápady a představení
si na přehlídce Duhové divadlo bude předávat a přehrávat zhruba 20
souborů. Na jejich představení každoročně zavítá okolo 2000 diváků.
Přehlídka Duhové divadlo zaplní kulturní kalendář od 29. května
do 1. června.

Nuda v Písku? Se Senior Pointem nikdy!

Senior Point v Písku nenechá své klienty vydechnout. Z přednášky na
cvičení, ze cvičení na výlet, z výletu na besedu… A zajímavý program je
připravený samozřejmě také na květen.
Hned 9. května se mohou senioři vydat na výlet na Železnorudsko.
V osm ráno vyjedou z Písku a navštíví Sušici, Špičácké sedlo, českou i
bavorskou Železnou Rudu, Velké Javorské jezero a večer se vrátí zpět do
Písku. V ceně zájezdu za 250 Kč je doprava a služby průvodce. S ohledem
na překročení státní hranice doporučují organizátoři účastníkům zájezdu,
aby si zařídili cestovní pojištění do zahraničí.
Na 20. května je připraven pro seniory také výlet! Tentokrát v čase.
Od 10 hodin bude mít Věra Mikulíková v klubovně Divadla Fráni Šrámka
přednášku na téma Beatles a rock and roll.
Komu nejsou cizí věci veřejné, jistě rád přijde do klubovny DFŠ
v pondělí 27. května. Od 10:30 se tu bude konat beseda s ředitelem
diakonie a 1. místostarostou města Petrem Hladíkem na téma sociální
politika města.

Festival žhavý jako magma

Magmafest opět nažhaví diváky. Už kultovní rockový festival, za
účasti těch nejpopulárnějších českých a slovenských rockových kapel,
bude v Letním kině v Písku 18. května. Jedná se už o 8. ročník festivalu,
na kterém letos potvrdily účast kapely Harlej, Dymytry, Walda Gang,
Horkýže Slíže, Trautenberk, Alkehol, Krücipusk, Doga, Plexis a Sendwitch.
Začátek festivalu je v 11 hodin a konec o půlnoci. Vstupenky zakoupíte
jak u nás na webu (centrumkultury.cz), tak v předprodejní síti Ticketstream.
V areálu festivalu bude připraveno bohaté občerstvení, nápoje, jídlo,
káva, zákusky a také kryté stany s posezením i klidná zákoutí, kde bude
místo pro oddech návštěvníků.

Pozor, soutěž!

Chcete vyhrát 2 lístky na letošní Magmafest?
Napište nám alespoň tři kapely, které v Písku na Magmafestu
vystupovaly v roce 2018. Odpovědi pište na marketing@centrumkultury.
cz. Autor/ka nejrychlejší správné odpovědí 2 lístky dostane zadarmo.

ROZHOVOR

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE…
7.–9. června | Vnitřní město

DOTKNI SE PÍSKU ~ MĚSTSKÁ SLAVNOST

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

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

NOC
V BENÁTKÁCH |A|
..................................................................................................................
23. června | Divadlo Fráni Šrámka

Jana Hrušková

„Jdeme večer do divadla.“
„Jo, co dávají?“
„Nějakou komedii, s tou, no, jak hraje v tom seriálu…“
„Aha tak to neznám.“
„A minule dávali hezkou hru. Hrál tam ten, Karfík a před tím bylo taky
hezký představení s Hrzánovou a jejím mužem...“

Že takové rozhovory znáte? A víte také, jak se to dělá, aby v Písku hrála
„ta z toho seriálu“, „Karfík“ a mnozí další? V Divadle Fráni Šrámka v Písku
má dramaturgii na starosti od začátku roku Jana Hrušková. Ona je tou
osobou, která musí mít přehled, jaká divadla co hrají, jestli jezdí hostovat
mimo svou domovskou scénu, o jaké představení je u diváků zájem. A
když tohle všechno zjistí, má vyhráno!
Je to tak?
Kéž by. Já však můžu zvítězit až v momentě, kdy mi po odehraném
představení divák neřekne, že už ho příště do divadla nikdo nedostane.
Jaká divadla diváky nejvíc táhnou? Co je sázka na jistotu, že bude
hlediště plné a nikdo o přestávce neodejde?
Zeptám se Jirky Langmajera, až ho potkám, jestli se mu někdy stalo, že by
hrál před poloprázdným sálem či mu při jeho představení odešel divák o
přestávce. Jestli ne, tak tou jistotou bude on.
Kde čerpáš inspiraci pro výběr představení? Chodíš každý večer ze
studijních důvodů do divadla, čteš divadelní noviny?
To by se mi líbilo. Já však chodím na dopolední veřejné generálky. Po
večerech mi totiž většinou hraje divadlo moje malá dcerka.
Herci mívají své vysněné role. Máš jako dramaturg divadla vysněné
představení, které bys do Písku ráda přivezla?
Mám. A udělám vše pro to, aby se sen stal v příští sezóně skutečností.
Prozradíš ho?
Radši ne. Ono totiž, co je pro mě sen, může být pro druhého horor. A já bych
nerada někoho děsila předem.
Jaké představení je podle tebe v DFŠ v blízké době tím, které by si
neměli diváci nechat ujít?
Všechny. Ono těch představení totiž do prázdnin už moc není a já si myslím,
že každý večer strávený v divadle je lepší než doma u televize.
Hrála jsi někdy ty sama divadlo?
Hrála. V Huse na provázku, kde jsem tehdy pracovala. Pan režisér
Morávek ze mě udělal jedno z internátních děvčat v inscenaci Lásky jedné
plavovlásky. To bylo v roce 2012, od té doby mi nikdo podobnou nabídku
nedal. Nechápu.

JENOM
ŽIVOT ~ ČINOHERNÍ STUDIO BOUŘE
..................................................................................................................
30. června a 4. / 7. / 9. / 12. července | Trojice

KONCERTY
XXXII. HOUSLOVÝCH KURZŮ
..................................................................................................................
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
..................................................................................................................
24. září| Divadlo Fráni Šrámka

VZPOMÍNKY
ZŮSTANOU |B|
..................................................................................................................
13. října | Trojice

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

GERALDINE
ARON ~ MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
..................................................................................................................
23. října | Divadlo Fráni Šrámka

VÁCLAV
NECKÁŘ & BACILY
..................................................................................................................
6. listopadu | Divadlo Fráni Šrámka

DASHA,
PAJKY PAJK & EPOQUE QUARTET
..................................................................................................................
26. listopadu | Divadlo Fráni Šrámka

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

DVA NAHATÝ CHLAPI

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
městská slavnost
MŇÁGA A ŽĎORP
HANA ZAGOROVÁ
FRANTIŠEK NEDVĚD
ILONA CSÁKOVÁ
OLYMPIC, LIPO
historické ceremonie,
ohňostroj, … … …
7 > 9 červen 2019

 dotkni se písku 

2/8/19
Mike Parker Trio/Quartet (NY)
Soul Sisters
Nejtek–Klápště–Wróblewski
Luboš Soukup Quartet
feat. David Dorůžka
start 17:00 | free entry

Vysvětlivky k použitým zkratkám:
MP ~ mládeži přístupno
12+ / 15+ ~ od 12 / 15 let
DB / ČT ~ dabing / české titulky
pp / nm ~ předprodej / na místě
90´ bp / sp ~ 90 minut bez / s přestávkou
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
~~~~~~~
Inzerci, tipy nebo i vaše zajímavé články nám pošlete na:
marketing@centrumkultury.cz
Uzávěrka na červen > pondělí 13. května
~~~~~~~
Centrum kultury města Písek,
nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek
~~~~~~~
Kulturní ČasoPísek e. č. MK ČR E 23608 | 1400 výtisků
~~~~~~~
k dostání zdarma na všech pobočkách CkmP +
Nemocnice Písek / Poliklinika / Městský úřad / Natural /
Knihovna / Monroe Caffé / La Sabbia / Pizzeria San Marco
Sladovna / Finanční úřad / ZUŠ
fb.com/centrumkulturymestapisek

www.centrumkultury.cz

