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BAVILO VÁS

SLOVO ÚVODEM

▲JE ÚCHVATNÁ!

Milí přátelé,

▲ TANEČNÍ PÁRTY S KEKSEM

▲ JANEK LEDECKÝ

▲ ŽIVOT V INFANTILNÍM KRUHU

▲ 3V1

naše současnost by se směle mohla označit jako doba
roztěkanosti, ve které je čím dál složitější udržet pozornost. Pod
tíhou neuvěřitelného množství informací občas ztrácíme přehled.
Přesto věřím, že vám neunikne náš nový televizní pořad Písecký
kulturní magazín, který vysílá Jihočeská televize každých čtrnáct
dní. Sledovat ho také můžete na našem YouTube. Obsahuje
reportáže, rozhovory a pozvánky na zajímavé akce.
Červen je ve znamení dotýkání se Písku a já doufám, že
program, který jsme pro vás připravili, si náležitě užijete. Do
Písku dorazí řada známých umělců a těšit se můžete na atraktivní
historické ceremonie. Samozřejmě nebude chybět ani ohňostroj na
Otavě. O této akci se dozvíte více na dalších stránkách ČasoPísku.
Detailní program naleznete na webu www.dotknisepisku.cz.
Vaší pozornosti bych rád doporučil zcela novou akci, která
proběhne ve čtvrtek 20. června. Jedná se o veletrh volnočasových
aktivit, na němž se představí organizace a spolky, které vás jistě
budou inspirovat k tomu, jak můžete využít volný čas nejen vy, ale
i vaše děti.
Hezké dny přímo z epicentra kulturního dění vám přeje
Josef Kašpar
josef.kaspar@centrumkultury.cz

▲ ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ

▲ fotografie Tom Droppa

▼ MOJE TANGO

POZVÁNKA DO DIVADLA

Děti hrají dětem – Písecký Strakáček

Prácheňská scéna v letním Písku

Přehlídka Strakáček vznikla před třemi lety ve Strakonicích.
Čtvrtý ročník se stěhuje do Písku. Tady zůstane?
Ve Strakonicích jsme s přehlídkou před třemi lety začali. Letos tam
ale s organizací byly nějaké komplikace, tak jsme se zkusili přesunout
do Písku. Je nám tu hezky, ale zároveň mě stěhování přivedlo na
myšlenku, udělat ze Strakáčka putovní jihočeskou přehlídku, která
by byla každý rok v jiném jihočeském městě. Uvidíme.
Na jaká představení v podání dětských herců se mohou diváci
těšit? Tipovala bych pohádky.
Na pohádky samozřejmě také. Ale i na strašidelný, až hororový příběh dětí,
které přivoláním sněhu přivedou smrtelné nebezpečí do jinak poklidné vesnice.
Nebo na hru o tom, jak snadné je setkat se s drogou už na základní škole. Jak
snadné je jí podlehnout a jak těžké je se vymanit z jejích spárů. Nebo třeba
na parodický příběh na dnešní společnost. Představení jsou hodně různorodá.
Učíte ve školce, vedete dramatický kroužek. Co vás přivedlo k
organizování přehlídky?
V Jihočeském kraji se kromě soutěžní přehlídky v Bechyni žádná jiná
přehlídka dětských divadel nekoná. S mým dětským divadelním souborem
Tlaminy hrajeme všude možně, v Praze, Brně, Kladně, Mariánských
Lázních, ale doma u nás ne. Myslím, že je škoda, že si děti nemohou zahrát
před „domácím“ publikem, a tak vznikl nápad uspořádat Strakáčka.
Strakáček, to je název odvozený od Strakonic?
Ne! Strakáček - jako strakatý, pestrý zážitek. S - jako Setkávání. T - jako
Tradice, kterou bychom ze Strakáčka rádi udělali. R - jako Radost, kterou
by měl Strakáček rozdávat. A - jako Aktivita, kterou je celý přehlídkový den
nabitý. K - jako Kouzlo, které nesmí v žádné pohádce chybět. Á - jako Akce,
bez které se neobejde nic. Č - jako Člověk, který je základem všeho. E - jako
Efekt a Energie, které jsou v divadle hodně třeba. K - jako kniha, která bývá
často základem představení. Prostě strakatý STRAKÁČEK.

Dámy a pánové, vážení diváci. Stále se pro vás snažíme připravovat
nové a neopakovatelné projekty, proto se můžete v měsíci červnu těšit
na jedinečná divadelní představení. Každý rok pro vás připravujeme
minimálně dvě nové divadelní hry a ani letos tomu nebude jinak. Jednou
z nových her je Strašidlo cantervillské, které bude mít svou premiéru v
nedalekém Sepekově v sobotu 22. června. Písecké publikum se na tuto
hru může těšit na tradičním Zvíkovském divadelním létě. Druhá nová
divadelní hra bude mít svou slavnostní premiéru přímo v Písku.
V rámci Píseckého kulturního léta vás zveme na představení pod
širým nebem. Ve středu 12. června ve 20:00 uvedeme na Bakalářích
v gotickém příkopu inscenaci Vlastimila Pešky Staré pověsti české.
Prostředí píseckých parkánů se pro tuto humornou dramatizaci
Jiráskových pověstí zcela nabízí. Vlastimil Peška se snaží divákům
přiblížit, jak to bylo s příchodem Slovanů do Čech, jak to bylo s vládou
kněžny Libuše, bojem Bivoje s kancem a příchodem Přemysla na
Vyšehrad. Přijďte a uslyšíte pověsti dávných časů, poznáte, jak to ve
skutečnosti bylo. Představení trvá hodinu a je vhodné již pro děti od 9
let. Určitě si s sebou vezměte deky, podsedáky a teplé spodní prádlo.
V případě opravdu velmi nepříznivého počasí se akce ruší. Vstup na
představení je zdarma.
Další naši pozvánku směřujeme do interiéru Divadla Fráni Šrámka,
kde se představíme se zbrusu novou divadelní hrou. V úterý 18. června
od 19:00 bude mít slavnostní premiéru komedie Manželství na
druhou aneb barillonova svatba. Autory jsou Georges Feydeau a
Maurice Desvallieres. Ve hře uvidíte, kterak si pan Barillon bere slečnu
Virginii proti její vůli. Vadný zápis v matrice způsobí nedozírné následky
a tím se roztočí kolotoč záměn a omylů tak, jak to má být ve správné
komedii. Režie se chopil zkušený Milan Kurstein. V hlavních rolích uvidíte
stálice našeho divadelního spolku jako Lenka Kučerová, Ivana Sulková,
Vladislav Písařík, Ladislav Žák, Radek Brousil, Tomáš Jiřík, Zdenka
Chytrá, Štěpánka Vašková, Sabina Hesounová, Markéta Kemrová,
Robert Deme, Olga Kašparová, Martina Kemrová a Milan Kurstein.
Vstupné je 120 Kč.
Velmi se na vás těšíme, vaše Prácheňská scéna.
………
Chcete na slavnostní premiéru nové hry Prácheňské scény - Manželství
na druhou aneb Barillonova svatba - vyhrát dva lístky? Napište nám,
kdy ve městě Písku vznikl první ochotnický divadelní soubor a připojte
také alespoň další dva tituly z repertoáru Prácheňské scény. Odpovědi
posílejte na marketing@centrumkultury.cz.
Autor/ka nejrychlejší správné odpovědi získá dvě vstupenky.

Pestrá přehlídka dětských divadelních souborů zavítá do Písku. Malí
divadelníci se sjedou do Divadla Fráni Šrámka v pátek 14. června. Písecký
Strakáček je nesoutěžní přehlídka, kde děti hrají pro radost sobě, ostatním
dětem i dospělým. Účinkující soubory jsou zároveň diváky, kteří sledují
ostatní představení, takže zde mohou nakouknout do kuchyně kolegům,
pobavit se a načerpat inspiraci. Organizátorka festivalu a vedoucí souboru
Tlaminy ze Strakonic Markéta Čarková nám prozradila, kolik souborů se
14. června do Písku sjede. „V Písku se představí celkem šest souborů, které
odehrají deset představení. Uvidíme soubory z Písku, Strakonic, Plzně a Plané
u Mariánských Lázní. Na dopolední představení zveme děti z píseckých škol
a školek, odpolední představení jsou pro širokou veřejnost.“

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

fb.com/divadlofranisramka

středa 29. května – sobota 1. června | DFŠ / KD / DPČ…

DUHOVÉ DIVADLO

Celostátní přehlídka divadelních představení Waldorfských škol.
.....................................................................................................
úterý 4. června od 8:30 a 10:15 | 80 Kč
PRO DĚTI

PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA

Divadlo rozmanitostí Most
Divadelní podoba knihy švédské autorky Astrid Lindgrenové, která
patří ke klenotům světové literatury. Veselá pohádka s písničkami
plná podivuhodných příběhů ze života svérázné devítileté dívenky
s nevšedním chováním, jménem i vzezřením…
.....................................................................................................
pátek 14. června od 8:30/ 9:30/10:30/15:00/16:30 | 20 Kč

PÍSECKÝ STRAKÁČEK

Festival dětských hereckých souborů aneb děti hrají dětem. Na
festivalu se představí dramatické soubory ze Strakonic, Písku, Plzně
a Plané u Mariánských Lázní.
.....................................................................................................

Karnevalový ohňostroj na pozadí roztančených gondol. Ani v této
operetě nebudou chybět nezapomenutelné melodie, krásné
kostýmy, milostné tahanice s překvapivým rozuzlením s nádechem
nostalgie časů minulých.
Režie: Dana Dinková Hrají: Tomáš Černý/Petr Horák, Josef Moravec,
Dušan Růžička, Daniel Klánský/Martin Slavík, Miroslava Časarová,
Věra Poláchová, a další členové operního souboru DFXŠ.
.....................................................................................................

PREMIÉRA
MANŽELSTVÍ NA DRUHOU ANEB BARILLONOVA SVATBA
úterý 18. června od 19:00 | 120 Kč

Divadlení spolek Prácheňská scéna v Písku
Premiéra nové hry Prácheňské scény. Pan Barillon si bere proti
její vůli slečnu Virginii. Vadný zápis v matrice způsobí nedozírné
následky a tím se roztočí kolotoč záměn a omylů tak, jak to má být
ve správné komedii.
.....................................................................................................
Chcete ochutnat atmosféru abonentských divadelních představení
v Divadle Fráni Šrámka? Máte možnost vyhrát 2 lístky na toto
představení. Dvě vstupenky vyhraje nejrychlejší autor/ka správné
odpovědi na otázku, jakým představením byl v roce 1940 slavnostně
zahájen provoz píseckého divadla.
Odpovědi zasílejte na adresu marketing@centrumkultury.cz
středa 19. června od 19:00 | 350 Kč

NOC V BENÁTKÁCH

Divadlo F. X. Šaldy Liberec |A|
Noc v Benátkách je rozverným příběhem, jehož děj se odehrává
během jedné karnevalové noci a je protkán řadou záměn,
milostných situací i nedorozumění, které se dějí okolo sukničkářského
vévody Urbina. Do těchto pletek se dostává i mladá zamilovaná
dvojice – rybářské děvče Annina a vévodský lazebník Caramello.

neděle 23. června od 19:00 | 300 Kč/330 Kč/360 Kč | 130´

JENOM ŽIVOT

Činoherní studio Bouře Praha
Je večer a do Marionina bytu velmi nečekaně vpadne Sam. Více než
deset let se neviděli. Od té doby, kdy Sam Marion opustil. Fascinující
příběh a problém, který Sam do bytu přinesl, vytváří neuvěřitelnou
zápletku, která ústí ve velmi nečekané, ale rozhodně velmi pozitivní
rozuzlení. Bystrá komedie se špičkovými dialogy dává vyniknout
dvěma hereckým osobnostem, které vtáhnou diváka do magického
příběhu dvou zralých, životem prozkoušených lidí.
Režie: Jaromír Janeček
Hrají: Antonie Talacková, Igor Bareš, Michal Hnátek/Antonín Týmal
.....................................................................................................
od neděle 30. června | Klubovna

XXXII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ KURZY

prof. Otakara Ševčíka pro mladé houslisty
Od 30. června do 12. července budou v Písku probíhat opět
mezinárodní kurzy pro mladé houslisty, letos to bude již 32. ročník!
A jako vždy se jak účastníci, tak jejich lektoři, pochlubí s tím, co se
naučili na veřejných koncertech.

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

SENIOR POINT

Podzimní předplatné

Změní se Senior Point v Jóga Point?

Milí divadelní příznivci, již brzy se k vám dostane nový abonentní katalog
na Podzim 2019. Nově pro vás budou přichystány tři předplatitelské skupiny
> Výběrová skupina |A|, Odlehčená skupina |B| a Vyvážená
skupina |C|. Z nabídky těchto skupin si budete moci začít vybírat v druhé
polovině června. Opět platí, že přednostně budou mít možnost rezervace
sedadel stálí předplatitelé, zbylá volná místa dáme do prodeje začátkem
prázdnin. Těšit se můžete nejenom na rozšířené výhody předplatného, ale i
na pestrý výběr titulů. Třeba na milou konverzační komedii Oscar pro Emily
s Carmen Mayerovou a Petrem Kostkou v hlavních rolích či tak trochu jiného
Revizora od Davida Drábka s Pavlou Tomicovou a Václavem Koptou.

Jak jste si asi někteří z vás všimli, od dubna připravil písecký
Senior Point cvičení jógy pro seniory. A kurz, který má kapacitu
14 míst, se okamžitě zaplnil. Zájemkyně o cvičení se scházejí
každé úterý v 9 hodin a klubovně Divadla Fráni Šrámka.
Cvičí pod vedením Radky Tomanové, akreditované cvičitelky
MŠMT. Některé účastnice jógu cvičily už dříve, jiné začaly až
teď. „Byla jsem zvyklá cvičit celý život, ale ne jógu. Je to fajn.
Krásně se protáhnu,“ říká jedna z pravidelných návštěvnic.
Také cvičitelka Radka své svěřenkyně chválí. „Je na nich za
ty necelé dva měsíce vidět velký pokrok. Někdo měl na začátku
problém se předklonit a teď si v pohodě dosáhne na špičky nohou,“
prozrazuje usměvavá lektorka, která prý po první hodině měla
strach, zda náročným cvičením účastnice neodradila.
Ukazuje se, že její obavy byly zbytečné. O kurz je takový
zájem, že Senior Point připravil další. Cvičit se bude ve stejný
den a na stejném místě od 10:15. Z jedné věci ale mají fanynky
jógy obavy.
„Z prázdnin! Sama se cvičit nedonutím a bez cvičení zase
celá zatuhnu,“ říká veselá seniorka, které nečinnost rozhodně
neuvěříte. Navíc to vypadá, že tyto obavy jsou liché. Pokud
bude dost zájemců, mohl by kurz jógy probíhat i přes letní
prázdniny. Jestli to tak skutečně bude, to se včas dozvíte na
www.centrumkultury.cz
úterý 4./11./18./25. června od 9:00 a 10:15 | Klubovna DFŠ

Vemte děti do divadla, Pipi vám je nezkazí
Vtipná, kouzelná a každým coulem originální. To je Pipi Dlouhá
punčocha, která se svými kamarády Anikou a Tomem, opičkou a
koněm zažívá bláznivá dobrodružství. Kniha Astrid Lindgrenové
Pipi Dlouhá punčocha baví děti už přes 70 let a stala se také
předlohou pro stejnojmenné představení Divadla rozmanitostí
Most. To příběh o rozpustilé obyvatelce vily Vilekuly odehraje
pro písecké „školkáčky a školáčky“ hned dvakrát za sebou (a to
4. června od 8:30 a od 10:15), takže zbyde i dostatek míst pro
maminky, tatínky nebo třeba babičky starající se během školního
týdne o dítka, a kteří by si chtěli zpříjemnit jinak všední den
návštěvou Divadla Fráni Šrámka.
Lístky zakoupíte snadno a rychle na www.centrumkultury.cz.

JÓGA PRO SENIORY

Pod vedením Radky Tomanové, akreditované cvičitelky MŠMT.
S sebou si vezměte dobrou náladu, cvičební úbor a podložku.
Pro velký zájem otevíráme nový kurz od 10:15
.....................................................................................................
středa 5. a 19. června 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…
.....................................................................................................
středa 5. června od 10:00 | Senior Point klubovna

RADA SENIORŮ

SENIOR POINT

VENKOVNÍ A JINÉ AKCE

pondělí 10. června od 10:00 | Klubovna DFŠ

ING. ARCH. VLASTIMIL TESKA ~ TVORBA

Přednáška architekta a designera Vlastimila Tesky, který je také
pedagogem na Vyšší odborné škole restaurátorské v Písku. Jeho
práce jsou zastoupeny ve sbírkách UMPRUM muzea v Praze i Brně.
Teska je autorem více než 250 interiérových objektů - solitérů,
převážně židlí, křesel, komod, stolů a stolků.
.....................................................................................................
úterý 18. června od 7:00 | Klubovna DFŠ | 530 Kč

ZÁJEZD ~ ZELENÁ HORA, KLÁŠTER ŽELIV

V ceně zájezdu: doprava, vstupné do objektů.
Odjezd: Družba 7:00 Olympie 7:10 Platan 7:20
Prodej zájezdu od 10. 6. 2019 od 9.00 – 14.00 hod v Senior Pointu
.....................................................................................................
středa 19. června od 10:00 | Klubovna DFŠ

ŽIVOT V PRÁVU

Nový cyklus přednášek Mgr. J. Hávy, dlouholetého soudce
Okresního soudu v Písku. Na červnové přednášce se bude zabývat
problematikou dětí a mladistvých z pohledu občanského zákoníku.
.....................................................................................................
čtvrtek 20. června od 10:00 | Klubovna DFŠ

SLUNOVRAT SE TŘEMI VETERÁNY ~ VÍTÁNÍ LÉTA
Přijďte posedět, popovídat si, zazpívat si se Třemi veterány a
dozvědět se něco o starém keltském svátku našich předků.

pátek 7. – neděle 9. června

DOTKNI SE PÍSKU 2019

Městské slavnosti Dotkni se Písku 2019 na začátku června opět
zaplní město hudbou, tancem, divadlem, historií a další zábavou.
Od 7. do 9. června se bude zpívat a tančit skoro všude. Na Velkém
náměstí, Alšově náměstí a v Palackého sadech vyrostou scény, na
kterých budou vystupovat hvězdy českého showbyznysu i desítky
místních souborů a umělců. Doprovodný program opět oživí také
Parkány, Bakaláře, Lení kino, a další místa ve městě. Těšit se můžete
například na Hanu Zagorovou, Ilonu Csákovou, Františka Nedvěda,
Mňágu a Žďorp, Olympic, ohňostroj a historické ceremonie.
....................................................................................................
středa 12. června od 20:00 | Letní kino | 550 Kč

SPECIÁLNÍ PARTIČKA POD ŠIRÝM NEBEM!

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

KULTURNÍ DŮM
středa 29. května — sobota 1. června

DUHOVÉ DIVADLO

Celostátní divadelní přehlídka waldorfských škol.
.....................................................................................................
pondělí 3./10./17./24. a středy 5./.12./.19./26. června od 18:00

TK TORRA PÍSEK ~ taneční kurzy pro děti

Taneční kurzy pro děti a mládež zaměřující se na latinskoamerické
a standardní tance pod vedením trenéra Viktora Houdka.
.....................................................................................................
čtvrtek 13. června od 13:00

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU

.....................................................................................................
pátek 14. června od 9:00

DĚTSKÉ ZASTUPITELSTVO

.....................................................................................................
čtvrtek 20. června 9:00—17:00

VELETRH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Účastníkům se představí organizace a spolky, které poskytují
volnočasové aktivity ve městě. Součástí bude i doprovodný program
zahrnující ukázky činností a tréninkových hodin zaměřených na děti
a mládež.

středa 12. června od 20:00 | Bakaláře ~ gotický příkop | zdarma

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

Divadelní spolek Prácheňská scéna v Písku
Peškova dramatizace 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? Přijďte
a uslyšíte pověsti dávných časů, poznáte, jak to ve skutečnosti bylo.
Představení je dlouhé 60 minut a je vhodné pro děti od 9 let.
Vezměte si podsedáky, deky a teplé spodní prádlo! V případě
velmi nepříznivého počasí se akce ruší.
....................................................................................................
sobota 15. června od 8:00 | Palackého sady

SRAZ VETERÁNŮ ~ VCC PÍSEK

....................................................................................................
úterý 19. června od 19:00 | Děkanský kostel | 240 Kč / 340 Kč

DANIEL HŮLKA & LUBOMÍR BRABEC

Svatojánský festival
V červnu přivítáme v Písku slavného muzikálového zpěváka Daniela
Hůlku. Vystoupí spolu s kytaristou Lubomírem Brabcem, jako součást
v našem kraji každoročně pořádaného Svatojánského hudebního
festivalu. Koncert pořádá Alfa Beta Production, s.r.o. s podporou
města Písku a ve spolupráci s Centrem kultury města Písek.
Posluchači uslyší nejenom slavné muzikálové melodie, ale také staré
písně, operní arie a duchovní hudbu v podání obou interpretů.

KONCERTNÍ SÍŇ TROJICE

pondělí 3. června od 19:00 | pp 120 Kč/nm 140 Kč

Dva týdny na čtyřech strunách

Narodil se v Písku a na tehdejší LŠU byl žákem paní učitelky Aleny
Cejnarové. Po přijetí na Státní konzervatoř se dostal do třídy
profesora Vladimíra Topinky a na akademii Múzických umění v Praze
studoval u profesora Josefa Páleníčka. V roce 1974 se stal laureátem
Smetanovské klavírní soutěže, kde získal ocenění jako nejlepší
československý účastník a cenu české kritiky. Jako učitel a korepetitor
působil v Prachaticích, Husinci, Vimperku a Písku, spolupracoval
s Píseckým komorním orchestrem, vystupoval po celé České republice
i v zahraničí. V programu zazní skladby Fryderyka Chopina, Sergeje
Rachmaninova, Bedřicha Smetany i Leoše Janáčka.
.....................................................................................................
čtvrtek 6. června od 10:00

Poslední červnový den se do Písku sjedou účastníci 32. ročníku
Mezinárodního letního kurzu prof. Otakara Ševčíka. Tradice
tohoto kurzu byla v Písku založena už v roce 1987.
Přes počáteční peripetie s ubytováním pro účastníky se v roce
1990 kurzy natrvalo usadily v Písku. Termín zůstal od počátku
nezměněn - první dva týdny v červenci. Letos se malí a mladí
houslisté budou zdokonalovat ve hře opět v Divadle Fráni
Šrámka a koncertovat v Koncertní síni Trojice. Mladých umělců
bude okolo dvaceti. Za více než třicet let kurzy prošlo okolo
tisícovky hudebníků.
„V současné době sotva najdete v ČR významné orchestrální
těleso, v němž by jako houslista nepůsobil bývalý účastník
píseckých kurzů,“ říká organizátorka Marie Krejčí. Také letos
bude vyučovat zakladatel kurzů profesor Jindřich Pazdera a
jeho kolega Jan Drha, korepetitorem bude Matej Arendárik.
Účastníci budou mít i letos opět hodně nabitý program. „Když
se neúčastní výuky, sami cvičí nebo společně zkoušejí na závěrečný
koncert 12. července v Koncertní síni Trojice,“ naznačila Marie
Krejčí, že účastníci dva týdny téměř nedají housle z ruky.

ROMAN RAUER ~ KLAVÍRNÍ RECITÁL

SZDŠ PÍSEK

Slavnostní předání maturitních vysvědčení
.....................................................................................................
pátek 7. června od 10:00

SPŠ PÍSEK

Slavnostní předání maturitních vysvědčení
.....................................................................................................
pátek 7. června od 14:30

OA PÍSEK

Slavnostní předání maturitních vysvědčení
.....................................................................................................
úterý 11. června od 10:00

ZUŠ PÍSEK

Slavnostní předání diplomů studentům Akademie III. věku
u příležitosti ukončení studia.
.....................................................................................................
středa 19. června od 9:00

SETKÁNÍ ÚSPĚŠNÝCH ŽÁKŮ A STUDENTŮ

s představiteli města
.....................................................................................................
čtvrtek 20. června od 15:00

SOŠ A SOU PÍSEK

Slavnostní předání výučních listů

Zahajovací koncert kurzů bude letos 1. července v podání
profesora Pazdery (housle) a Václava Máchy (klavír).
A pokud se do prázdnin nic nečekaně nezmění, můžeme se těšit
i na další koncerty v těchto termínech:
čtvrtek 4. července > 19:00
Pavel Voráček ~ klavírní recitál
neděle 7. července > 19:00
Terézia Hledíková ~ housle & Matej Arendárik ~ klavír
úterý 9. července > 19:00
Barbora Valečková ~ housle & Stanislav Bogunia ~ klavír
pátek 12. července > 19:00
Závěrečný houslový koncert účastníků kurzů
.....................................................................................................
Více se také můžete dozvědět na nových webových stránkách
www.houslovekurzy.cz

KINO PORTYČ ~ ~ ~ váš filmový přístav

V ČasoPísku uvádíme kompletní program kina na daný měsíc.
Může se ovšem stát, že distributoři filmů občas změní plány, a proto
v programu dojde k drobným změnám. Před návštěvou kina si
proto, prosím, zkontrolujte aktuálnost programu na našich webových
stránkách www.centrumkultury.cz
sobota 1. 6. 18:00 (3D) / středa 5. 6. 18:00
3D 150/2D 130 Kč | 12 + | ČT | USA

GODZILA 2: KRÁL MONSTER

Ve výpravném akčním dobrodružství se strašlivá Godzillka
střetne s jedněmi z nejznámějších monster v historii popkultury.
Nový film sleduje osudy kryptozoologické agentury Monarch,
jejíž členové změří síly s armádou obrovských monster…
......................................................................
sobota 1. 6. 16:00 (3D) / neděle 2. 6. 16:00
3D 150 Kč/2D 130 Kč >15 -20 Kč | MP | DB |

POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU

Historicky první hraný film o Pokémonech vychází
z fenoménu Pokémon – jedné z nejpopulárnějších
multigeneračních zábavních značek všech dob.
......................................................................
sobota 1. 6. 20:30 / neděle 2. 6. 18:00
pondělí 3. 6. 20:30 / úterý 4. 6. 18:00
středa 5. 6. 20:30 / čtvrtek 13. 6. 18:00
pátek 14. 6. 18:00 / sobota 15. 6. 20:30
140 Kč | 12 + | ČT | USA

ROCKETMAN

Životní příběh Eltona Johna vinoucí se od jeho hudebních
začátků až na samotný vrchol, protkaný jeho největšími hity.
......................................................................
neděle 2. 6. 20:30 / úterý 4. 6. 20:30
130 Kč | 15+ | ČT | USA

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.
......................................................................
pondělí 3. 6. 18:00 / čtvrtek 6. 6. 20:30
120 Kč | 15+ | ČT | USA

ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY

Komedie o dvou „šprtkách“, které se do jediného večera
snaží vměstnat vše, o co během čtyř let studia přišly.
......................................................................
čtvrtek 6. 6. 18:00 (3D) / pátek 7. 6. 20:30
sobota 8. 6. 20:30 (3D) / neděle 9. 6. 18:00
pondělí 10. 6. 18:00 / středa 12. 6. 18:00 (3D)
3D 160 Kč/2D 140 Kč | 12 + | USA

X-MEN: DARK PHOENIX

Když skupina X-Menů vyrazí na celkem rutinní záchrannou misii
na oběžné dráze k ohrožené posádce raketoplánu, zdá se, že
mají vše pod kontrolou a operace probíhá zdárně. Ale zdání
klame. Jean Grey je zasažena neznámou a smrtící kosmickou
silou, která ji promění v jednoho z nejsilnějších mutantů.
I s podporou ostatních X-Menů Jean zápasí nejen se svou nově
nabitou a nestabilní silou, ale i se svými osobními démony.

fb.com/kinoportyc
pátek 7. 6. 18:00 / sobota 8. 6. 18:00
neděle 9. 6. 20:30 / pondělí 10. 6. 20:30
úterý 11. 6. 18:00 / středa 12. 6. 20:30
úterý 18. 6. 18:00 / sobota 22. 6. 18:00
středa 26. 6. 18:00 | 140 Kč | MP | USA

PSÍ POSLÁNÍ 2

Některá přátelství jsou věčná a to i v pokračování
celosvětově úspěšného rodinného filmu.
......................................................................
sobota 8. 6. 16:00 / neděle 9. 6. 16:00
130 Kč / >15 -20 Kč | MP | ČR

TVMINIUNI A ZLODĚJ OTÁZEK

Kombinace herců a svérázných loutek, rodinný film plný
života, barev, vtipu a také film s jedním důležitým poselstvím.
......................................................................
sobota 8. 6. 16:00 / neděle 9. 6. 16:00
úterý 11. 6. 20:30 | 90 Kč | 12 + | ČT | Belgie/
Francie

LÁSKA NA DRUHÝ POHLED

Raphaelovi připadá jeho život naprosto dokonalý. Je
slavným spisovatelem, čtenáři jej obdivují, milující a krásná
žena ho podporuje. A to až do jednoho večera, kdy to v
jejich vztahu trochu zaskřípe. Druhý den ráno se Raphael
probudí do úplně jiného, alternativního světa, ve kterém
musí znovu a začátku bojovat o svou životní lásku.
......................................................................
čtvrtek 13. 6. 20:30 (3D) / pátek 14. 6. 20:30 (3D)
sobota 15. 6. 18:00 (3D) / neděle 16. 6. 18:00
pondělí 17. 6. 20:30 / středa 19. 6. 18:00
sobota 29. 6. 16:00 (3D)/ neděle 30. 6. 16:00
| 3D 160 Kč/2D 140 Kč | 12 + | USA

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA

Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před
šmejdem z vesmíru. Ve svém novém dobrodružství čelí
dosud největšímu globálnímu ohrožení: zákeřnému
dvojímu agentovi v organizaci Mužů v černém.
......................................................................
čtvrtek 13. 6. 10:00 | 12 + | ČT | ČR SR

SKLENĚNÝ POKOJ

Film podle slavného románu britského spisovatele
Simona Mawera.
......................................................................
sobota 15. 6. 16:00 (3D) / neděle 16. 6. 16:00
3D 150 Kč/2D 130 Kč/>15 -20 Kč | MP | DB | USA

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.
......................................................................
neděle 16. 6. 20:30 / pondělí 17. 6. 18:00
120 Kč | 12 + | ČT | USA

RODIČE NA TAHU

Bláznivá komedie o manželích a rodičích, kteří se čas od času
ocitnou pod obraz, a jednou navíc zjistí, že jsou úplně švorc.

KINO PORTYČ ~ ~ ~ váš filmový přístav
úterý 18. 6. 20:30 | 110 Kč | 15+ | ČT | Kanada

GENESIS

V soukromé chlapecké škole se šestnáctiletý Guillaume tajně
zamiluje do svého nejlepšího kamaráda. Jeho osmnáctiletá
sestra Charlotte je zaskočena svým přítelem, který ji navrhuje,
aby měli otevřený vztah. Na letním prázdninovém táboře
najde dvanáctiletý Félix zalíbení v Béatrice. Všechno se mění.
......................................................................
čtvrtek 20. 6. 20:30 | 120 Kč | 12 + | ČT | SRN/I

NIKDY NEODVRACEJ ZRAK

Tři éry německé historie, během nichž malíř Kurt Bartnert prožil
své dětství v nacistickém Německu, dospíval v komunistickém
Východním Německu a svůj umělecký vývoj završil v Západním.
......................................................................
čtvrtek 20. 6. 18:00 (3D) / pátek 21. 6. 18:00
sobota 22. 6. 16:00 (3D) / neděle 23. 6. 16:00
pondělí 24. 6. 18:00
3D 150 Kč/2D 120/>15 -20 Kč | MP | DB | USA

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2

V prvním díle jsme zjistili, co dělají naši zvířecí kamarádi, když jsou
sami doma. Co se jim honí hlavou, když skončí v rukou veterináře,
nebo když se v jejich teritoriu objeví vetřelec v podobě dítěte.
......................................................................
pátek 21. 6. 20:30 / sobota 22. 6. 20:30
neděle 23. 6. 18:00 / pondělí 24. 6. 20:30
120 Kč | 12 + | ČT | USA

PODFUKÁŘKY

fb.com/kinoportyc
čtvrtek 27. 6. 10:00 | 60 Kč | 12 + | ČR

TERORISTKA

Černá komedie o Marii, učitelce v důchodu, která říká,
že už si nechce připadat jako kráva.
......................................................................
čtvrtek 27. 6. 18:00 / pátek 28. 6. 20:30
sobota 29. 6. 18:00 / neděle 30. 6. 18:00
140 Kč | MP | ČT | GB

YESTERDAY

Danny Boyle a scenárista legendárních komedií Richard
Curtis, spojili síly a natočili originální a hravou komedii o
muzice a lásce.
......................................................................
pátek 28. 6. 18:00 / neděle 30. 6. 20:30
120 Kč | 93´

SLUNCE JE TAKÉ HVĚZDA

Daniel je romantik, který věří na osud. Když potká Natašu,
okamžitě mezi nimi přeskočí jiskra. Nataša je však nucena
ještě týž den opustit Ameriku, a proto bojuje s pocitem, který
ji k Danielovi přitahuje. Kromě toho se snaží zabránit i náhlé
deportaci. Daniel je však pevně přesvědčen, že jejich setkání
nebylo náhodné, a že jsou si navzájem předurčeni.

GALERIE PORTYČ

Svět je plný bohatých, zkažených a sebejistých mužů.
A přesně takové milují hrdinky nové komedie Podfukářky.
......................................................................
neděle 23. 6. 20:30 | 90 Kč | 12 + | ČR

SNĚŽÍ

Poetický film o křehkosti mezilidských vztahů a jedinečném
světě uvnitř každé rodiny.
......................................................................
úterý 25. 6. 18:00 / středa 26. 6. 20:30
110 Kč | MP | ČT | USA

NEJVĚTŠÍ SHOWMAN

Původní výpravný muzikál inspirovaný životním příběhem
amerického obchodníka a baviče P. T. Barnuma ,
zakladatele největšího pojízdného cirkusu v USA.
......................................................................
úterý 25. 6. 20:30 | 110 Kč | 12 + | ČT | Francie

NEVIDITELNÉ

Vnímavý snímek plný humoru, naděje a autentických
hereckých výkonů ukazuje, že za každým „neviditelným“
člověkem z okraje společnosti stojí silný příběh a že s pomocí
a podporou ostatních lze překonat i ty nejtěžší překážky.
......................................................................
čtvrtek 27. 6. 20:30 / sobota 29. 6. 20:30
neděle 30. 6. 20:30 | 140 Kč | 15+ | ČT | USA

ANNABELLE 3

Annabelle 3 je třetím pokračováním velmi úspěšné hororové
série, ve kterém se opět potkáváme s neblaze proslulou
panenkou poprvé představenou ve filmu „V zajetí démonů“.

úterý 4. června (vernisáž od 17:00) — 29. června

FOTOKLUB PÍSEK ~ VÝSTAVA 2019

Ve spolupráci s hosty z Českého Krumlova pořádá Fotoklub Písek již
tradiční výstavu fotografií.
.....................................................................................................
Otevírací doba Galerie Portyč je:
od úterý do pátku 12:00—17:30 a v sobotu 14:00—17:00

LETNÍ KINO hvězdy pod hvězdami
pátek 14. 6. 21:30 / středa 19. 6. 21:30
70 Kč | MP | ČR

čtvrtek 27. 6. 21:30 / neděle 30. 6. 21:30
70 Kč | MP | ČR

Velmi úspěšná česká komedie o jednom běhu na dlouhou trať.
......................................................................
sobota 15. 6. 21:30 / pondělí 17. 6. 21:30
70 Kč | 12+ | ČT | USA

Černá komedie o Marii, učitelce v důchodu, která říká,
že už si nechce připadat jako kráva.
......................................................................
pátek 28. 6. 21:30 | 50 Kč | MP | Db | USA

Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho
příběh. Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu
i nekontrolovatelnou životní spirálu Freddie Mercuryho založení
skupiny Queen, až po památný koncert Live Aid v roce 1985.
......................................................................
neděle 16. 6. 21:30 / středa 26. 6. 21:30
70 Kč | MP| ČR

Škyťákovi se definitivně podařilo vybudovat dokonalý svět, ve
kterém lidé a draci žijí v míru a vzájemné shodě. V dokonalosti
se však začnou objevovat trhliny, když se Bezzubka zamiluje
do druhově spřízněné dračice a když se na scéně objeví
drakobijec, který chce jeho i jeho „Bílou běsku“ ulovit.
.....................................................................
sobota 29. 6. 21:30 | 70 Kč | 12+ | ČT | USA

Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu
šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého ženy letí,
je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho
nezávazný způsob života utrží hned několik ran.
......................................................................
úterý 18. 6. 21:30 | 70 Kč | 12+ | Db | F

Spořádaná studentka se zamiluje do toho nejhoršího
kluka široko daleko, kluka s temnou minulostí a
tajemstvím. Zdravý rozum je proti, ale nemůže si pomoci,
velení nad jejím životem přebírá srdce a touha.

ŽENY V BĚHU

BOHEMIAN RHAPSODY

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?

Claude a Marie Verneuilovi čelí nové krizi. Jejich čtyři
dcery a jejich manželé, David, Rachid, Chao a Charles,
se rozhodli opustit Francii.
......................................................................
čtvrtek 20. 6. 21:30 / neděle 23. 6. 21:30
70 Kč | 12+ | ČR

TERORISTKA

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

AFTER: POLIBEK

SLEDUJTE NÁS V TELEVIZI

LOVENÍ

Romantická komedie o tom, že lásky je někdy málo
a někdy zase moc.
......................................................................
pátek 21. 6. 21:30 / pondělí 24. 6. 21:30
70 Kč | 15+! | ČT | USA

ZRODILA SE HVĚZDA

Hlavní roli v romantickém dramatu „Zrodila se
hvězda“ hrají Bradley Cooper a Stefani Germanotta,
kterou celý svět lépe zná pod jejím uměleckým
pseudonymem jako hudební superstar Lady Gaga.
.....................................................................
sobota 22. 6. 21:30 | 70 Kč | MP | Db | ESP/USA

KOUZELNÝ PARK

Velešikovná holka June postavila ten nejbáječnější zábavní
park na světě. Ve své fantazii. Jenže co když takový ráj
atrakcí skutečně existuje? Kouzelný park je animák plný
adrenalinu, jenž otevírá brány dětem, které se nebojí snít…
.....................................................................
úterý 25. 6. 21:30 | 70 Kč | 12+ | ČT | Bb/F

LÁSKA NA DRUHÝ POHLED

Raphaelovi připadá jeho život naprosto dokonalý. Je slavným
spisovatelem, čtenáři jej obdivují, milující a krásná žena ho
podporuje…

Písecká kultura v Jihočeské televizi
Píseckou kulturu můžete od května sledovat na Jihočeské televizi.
Ta pro Centrum kultury města Písek natáčí každých 14 dnů Písecký
kulturní magazín, ve kterém uvidíte reportáže z akcí, rozhovory
o připravovaných koncertech, festivalech, výstavách, kurzech
a dalších novinkách a nechybí ani pozvánky na akce, které by
rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti.
První magazín vysílala Jihočeská televize ve čtvrtek 2. května.
Další šel do vysílání 16. května, a tak bude pokračovat dál ve
14denních intervalech.
Televize nasazuje nový blok informací vždy v 17:00 a vysílá
ho v půlhodinových smyčkách dalších 24 hodin. Jednotlivé díly
můžete také sledovat na našem youtube kanále a na Facebooku…

DOTKNI SE PÍSKU 7/8/9 června
V polovině května, kdy pro vás ČasoPísek chystáme, máme program na
Dotkni se Písku v podstatě už z 90 % hotový a jednotlivými protagonisty
potvrzený, a tak vám můžeme přinést malou ochutnávku toho, co vás bude
jednotlivé dny v našem krásném městě čekat…
PÁTEK 7. ČERVNA > VELKÉ NÁMĚSTÍ
od 9:00 ~ vystoupení žáků píseckých základních a mateřských škol
13:20 ~ vystoupení píseckých tanečních a sportovních klubů
16:30 ~ koncert kapely Gazdina roba
18:00 ~ František Nedvěd
19:15 ~ Historická ceremonie
20:15 ~ Hana Zagorová
22:00 ~ Mňága a Žďorp

Z kuchyně slavnosti Dotkni se Písku
Začátek června je v Písku už mnoho let ve znamení slavnosti
Dotkni se Písku. V ulicích města vystupují známí i začínající umělci,
těšit se můžete na historické ceremonie, děti se zabaví u divadelních
představení a v tvůrčích dílnách. Představovat vám v rozhovoru se
ředitelem Centra kultury města Písek Josefem Kašparem letošní
program nebudeme. Ochutnávku z něj máte na protější straně, a také
ho najdete na webu www.dotknisepisku.cz. Jak se ale taková velká
akce rodí, kdy je potřeba ji začít připravovat, aby vše tzv. klaplo!
Musíte všechny vystupující oslovovat sami nebo je slavnost
natolik známá, že se vám hlásí i sami?
Slavnost Dotkni se Písku je velkou příležitostí prezentovat se před
širokou veřejností pro místní skupiny, kroužky a kluby. Ostatně jeden
z cílů celé městské slavnosti je představit a popularizovat místní
kulturu. Jsem rád, že je o účast velký zájem. Hlavní účinkující s velkým
časovým předstihem oslovujeme sami. Z tohoto důvodu přípravy na
další ročník začínají v podstatě ihned po skončení slavnosti.Nesmíme
opomenout, že akce má výrazný historický aspekt.
Co bylo na přípravách letošní akce nejtěžší?
Neřekl bych nejtěžší. Poměrně náročné je ale vždy sestavování
programu, který by měl cílit na všechny generace, být přitom
zábavný a do jisté míry edukativní. Díky historické části a také
nedělní slavnostní mši je městská slavnost ideální šancí na uvědomění
si našich tradic a hodnot.
Hlavní hvězdy akce není potřeba představovat, ale jaké
interprety byste návštěvníkům doporučil z těch méně známých, ale
umělecky zajímavých jmen?
Rád bych upozornil například na vystoupení skupiny Gazdina
roba nebo na vystoupení písečákům známého Ondřeje Škocha,
který donedávna působil v kapele Chinaski. Nyní přijíždí s vlastním
projektem, a pokud vše klapne, mělo by se odehrát jedno zajímavé
propojení s dalším píseckým tělesem. Ale víc nebudu prozrazovat,
Ondřej to naznačí sám…
A na co se vy osobně nejvíc těšíte?
Osobně se těším na setkání se zajímavými lidmi a také přáteli ať
už z řad účinkujících nebo z řad hostů.

PÁTEK > PALACKÉHO SADY
13:00 ~ Dixie Old Boys
15:40 ~ Taneční a hudební vystoupení romské kultury
19:00 ~ Pozdní sběr
21:00 ~ Strings
PÁTEK > ALŠOVO NÁMĚSTÍ
od 13:00 ~ dětské zábavní odpoledne plné tance a soutěží
21:00 ~ Rapper Lipo
PÁTEK > GOTICKÝ PŘÍKOP NA BAKALÁŘÍCH ALIAS PARKÁNY
od 14:00 ~ tvůrčí dílny a divadla pro děti
18:00 ~ Studio dell’Arte – Romeo a Julie aneb Kašpárek v Londýně
SOBOTA 8. ČERVNA > VELKÉ NÁMĚSTÍ
od 9:50 ~ vystoupení místních tanečních, sportovních a hudebních klubů
11:00 ~ EduRock Show – rocková show nejen pro děti
16:30 ~ Ondřej Škoch
18:00 ~ Písecký komorní orchestr
20:00 ~ Olympic
21:30 ~ Ilona Csáková
SOBOTA > PALACKÉHO SADY
9:00 ~ ukázky práce Mysliveckého sdružení
14:30 ~ Dechová hudba města Písku
16:00 ~ TV Šlágr
SOBOTA > HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ ALIAS FLORIÁN
celý den ~ tvůrčí dílny pro děti
SOBOTA > ALŠOVO NÁMĚSTÍ
dopoledne ~ výstava historických vozidel
odpoledne ~ road show s lezeckou stěnou
SOBOTA > GOTICKÝ PŘÍKOP
10:00 ~ Nitka – Pověst o rybníku Šarlák
14:00 ~ Divadlo ŠUS – Ulhaná princezna
SOBOTA > NÁPLAVKA
23:15 ~ ohňostroj
NEDĚLE > DĚKANSKÝ KOSTEL A ALŠOVO NÁMĚSTÍ
9:15 ~ bohoslužba

DOTKNI SE PÍSKU 7/8/9 června

UŽ SE MŮŽETE TĚŠIT…
… PÍSECKÉ KULTURNÍ LÉTO
12. června | gotický příkop

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

.......................................................................................................
1./ 4. / 7. / 9. / 12. července | Trojice

KONCERTY
XXXII. HOUSLOVÝCH KURZŮ
.......................................................................................................
10. července | Palackého sady

PÍSEK
NA LANĚ
.......................................................................................................
13. července | Palackého sady

Ondřej Škoch se dotkne Písku
Ondra Škoch se do povědomí posluchačů zapsal zejména jako člen
kapely Chinasky, projektů Nitky nebo Manon 15. Na městské slavnosti
představí svou novou sólovou desku Řekni napořád a projekt pro děti
EduRock Show. Autor řady hitů (Možná, Láska a jiná násilí a další), kytarista
a zpěvák Ondra Škoch přibližuje, na co vše se návštěvníci můžou těšit:
„8. června přijedeme do Písku na městské slavnosti hned s dvěma
aktuálními projekty. EduRock Show je edukační rocková show pro děti a
rodiče. Skladby jsou stylově pestré: od rocku, popu, hip hopu, reggae až
po country a rap.“
Show zahrnuje i interaktivní pojetí: muzikanti komunikují s dětmi, které se
během show seznámí nejen se zdravým životním stylem, ale i s hudebními
nástroji a mohou si je samy vyzkoušet.
Odpolední vystoupení představí projekt Ondra Škoch & Napořád,
Ondřejovu první sólovou desku po odchodu ze skupiny Chinaski. Společně
se ženou Alicí napsali písně, reflektující jejich osobní prožitky, ve kterých
se jistě najdou i posluchači. Koncertní vystoupení čerpá z repertoáru
nového alba Řekni napořád, a také Ondřejových autorských písní, které
napsal pro Chinaski nebo projekt Nitky. „Se špičkovými hudebníky Petrem
Kužvartem, Tadeášem Messanym, Janem Linhartem a Barborou Fialovou se
do Písku hrozně těšíme. V Písku, rodném městě mého tatínka, se cítím jako
doma. Moc si vážím pozvání na slavnosti města a také se těším na hudební
spolupráci se smyčcovým kvartetem PIKO.“

LÉTO
S BLANÍKEM
.......................................................................................................
2. srpna | Palackého sady

JAZZ
IN PÍSEK
.......................................................................................................
17. srpna | Letní kino

KISS
PARTY
.......................................................................................................
22.–25. srpna | Palackého sady

MEZINÁRODNÍ
FOLKLÓRNÍ FESTIVAL
.......................................................................................................
28. srpna | Palackého sady

STRINGS

.......................................................................................................
a nezapomeňte si zapsat do kalendářů také:
11. září | Kulturní dům

STROMBOLI
.......................................................................................................
13. října | Trojice

VILÉM
VEVERKA & KATEŘINA ENGLICHOVÁ
..................................................................................................................
23. října | Divadlo Fráni Šrámka

VÁCLAV
NECKÁŘ & BACILY
..................................................................................................................
29. října | Divadlo Fráni Šrámka

VANDRÁCI
VAGAMUNDOS
..................................................................................................................
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
..................................................................................................................
10. prosince | Divadlo Fráni Šrámka

RADŮZA

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

Mike Parker Trio/Quartet (NY)
Soul Sisters
Nejtek–Klápště–Wróblewski
Luboš Soukup Quartet
feat. David Dorůžka

2/8/19

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 červenec > čtvrtek 13. června
~~~~~~~
Centrum kultury města Písek,
nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek
~~~~~~~
Kulturní ČasoPísek e. č. MK ČR E 23608 | 2000 výtisků
~~~~~~~
k dostání zdarma na všech pobočkách CkmP +
Až na půdu / Caffe Concurrence / Divadlo Pod Čarou
Finanční úřad / Kantýna / Kozlovna / La Sabbia
Městská knihovna / Městský úřad / Natural
Nemocnice Písek / Pizzeria San Marco / Poliklinika
Řecká rest. Poseidon / Vykulená sova / ZUŠ
+ Velký tabák Maxim ve Strakonicích & další
fb.com/centrumkulturymestapisek

www.centrumkultury.cz

