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SLOVO ÚVODEM
Milí přátelé,

▲PREMIÉRA MANŽELSTVÍ NA DRUHOU ANEB BARILLONOVA SVATBA

▲ LETNÍ TANEČNÍ ŠKOLA ▼ PÍSEK NA LANĚ

▼ ELIŠKA KOTLÍNOVÁ V PALACKÉHO SADECH

léto je v plném proudu a spousta z vás má za sebou zaslouženou
dovolenou. Dětem se přechýlily prázdniny do druhé poloviny a
než vás pohltí starosti s novou aktovkou, penálem či obalováním
učebnic, nakoukněte do Palackého sadů.
Na první pohled by se mohlo zdát, že se v Písku v kultuře přes
léto vlastně ani nic moc neděje. Většina kulturních akcí se totiž
z budov přesunula ven, do parku, do letního kina a na mnohá
další místa. Ale ani tak v Centru kultury města Písku nezahálíme.
V Divadle Fráni Šrámka se o prázdninách natírá jeviště a
kontroluje a upravuje technické zázemí. V Kině Portyč se v těchto
dnech vrtá a připravuje vzduchotechnika do nově vznikajícího
promítacího sálu pro 40 diváků. Také připravujeme se výběrové

řízení na projekt generální opravy letního kina, tak aby
odpovídalo požadavkům 21. století.
Ani v Kulturním domě nezahálíme. V těchto dnech se brousí
a natírají parkety, aby byly připravené na sezónu tanečních
a plesů. V prvních srpnových dnech vás přivítá další ročník
Jazz in Písek, na který se osobně moc těším a ke konci měsíce
Mezinárodní folklórní festival. Ani letní kino nezeje prázdnotou.
Kromě promítání zajímavých filmů vás čeká v polovině srpna Kiss
party. A tím výčet akcí nekončí.
Nezapomeňte sledovat naše stránky, plakáty, či náš kulturní
časopísek. Můžete nás kontaktaktovat s jakýmkoliv dotazem,
eventuelně napsat vaše dojmy. Budeme rádi za jakoukoliv
zpětnou reflexi.
V žádný jiný čas nejsme tak propojeni se zemí jako v srpnu.
Čas sklizně, čas žní, čas dozrávání vína, čas oslav a zábavy…
Nezůstávejte doma a přijďte na naše venkovní akce mezi nás
užít si poslední letní měsíc.
Jménem celého kolektivu vám přeji krásný zbytek léta.
Hezké dny přímo z epicentra kulturního dění Vám přeje
Josef Kašpar
josef.kaspar@centrumkultury.cz

▲ fotografie Tom Droppa & Kateřina Koželuhová

PÍSECKÉ KULTURNÍ LÉTO…

VENKOVNÍ A JINÉ AKCE
SOUL SISTERS
NEJTEK - KLÁPŠTĚ - WRÓBLEWSKI
MIKE PARKER TRIO THEORY
LUBOŠ SOUKUP QUARTET
JAZZ WORLD PHOTO

www.jazzinpisek.cz

… přeje koncertům a festivalům

A

ni v srpnu v Písku nezanevřeme na kulturu a nabídneme
zájemcům vystoupení v ulicích letně malátného města.
Hned v úvodu měsíce, 2. srpna, zazní v Palackého sadech
výběr kvalitní jazzové muziky. Od 17:00 se tu bude konat třetí
ročník festivalu Jazz in Písek, na kterém letos vystoupí Soul
Sisters, Nejtek - Klápště – Wróblewski, Mike Parker´s Trio Theory
a Luboš Soukup Quartet s hostem Davidem Dorůžkou.
Televize Óčko v létě vyrazí za svými diváky a v Palackého
sadech nabídne v rámci Óčko Tour de Park 14. srpna od 18:00
koncert Marka Ztraceného a Like-It. Ani rádia se nenechají
zahanbit a tak Kiss rádio vyrazí za posluchači do píseckého
letního kina a 17. srpna od osmé večerní nabídne taneční párty.
K Písku neodmyslitelně patří Mezinárodní folklorní festival.
Letos to bude od čtvrtka 22. do neděle 25. srpna už jeho
25. ročník. Na pódiu v Palackého sadech i v ulicích města
budou opět tančit a zpívat soubory nejen ze světa, ale také ze
všech koutů Česka. Diváci zde mohou zhlédnout různé kultury,
folklorní tance, zvyky a umění. Každoročně se jich na jednotlivá
představení přijde podívat více než tři tisíce. Letos budou
účinkovat české soubory VUS Ondráš z Brna, Jaro a Rosénka
z Prahy, Úsvit z Českých Budějovic, Vyslúžilci a Kyjovánek z
Kyjova a Jiskra z Plzně. Zahraniční soubory přijedou do Písku
ze Slovenska, Řecka, Ukrajiny, Rumunska, Itálie, Francie a Keni.
Ti všichni společně s domácím Písečanem v druhé polovině srpna
roztančí Písek.
K létu patří společné setkávání a často i zpívání. Ať už
s kytarou u táboráku nebo s oblíbenou kapelou na koncertě. Tu
druhou variantu můžete zažít na vlastní hlasivky v Palackého
sadech 28. srpna od 19 hodin. Vystoupí tam známá a oblíbená
písecká kapela Strings, která hraje vše od country až po rock.
Poslední srpnový večer vás pobaví představení plné
improvizace Improshow. Možná vás i naladí na návrat do
pracovního procesu. Proč? Už jste někdy dostali v práci za úkol
něco prezentovat a nervozitou se vám podlamovala kolena?
Přesně to zažívali účinkující Improshow a tak se přihlásili na
týdenní intenzivní kurz improvizace. Představení Improshow
bude pro mnohé z nich prvním vystoupením před publikem,
kterým týdenní kurz zakončí. Tak jim přijďte držet palce a třeba
se inspirovat. Možná se vám 2. září půjde do školy a do práce
o něco lehčeji.
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pátek 2. srpna od 17:00 | Palackého sady | zdarma

JAZZ IN PÍSEK

Soul Sisters, Nejtek–Klápště–Wróblewski, Mike Parker Trio Theory
a Luboš Soukup Quartet. Výstava fotografií Jazz World Photo
.....................................................................................................

základní použité písmo TW Cen MT (vyrovnání vždy optické)
doplňkové písmo s více řezy pro obsáhlejší tiskoviny PF Agora Sans Pro
patička www.centrumkultury.cz (a jiné varianty) optimálně v barvě pobočky (TW Cen MT Bold, prostrk + 20)

středa 14. srpna od 18:00 | Palackého sady | zdarma

ÓČKO TOUR DE PARK

Vystoupí kapela Like It a Marek Ztracený.
.....................................................................................................
sobota 10. srpna | Velké náměstí

KOČÍ ALGORIT STREETBALL CUP 2019

.....................................................................................................
čtvrtek 22. -25. srpna | Palackého sady | zdarma

MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL

Na pódiu i v ulicích města letos od 22. do 25. srpna budou opět tančit
a zpívat vystupující nejen ze světa, ale také ze všech koutů Česka. Diváci
zde mohou zhlédnout různé kultury, folklorní tance, zvyky a umění.
.....................................................................................................
středa 28. srpna od 19:00 | Hudební pavilon | zdarma

STRINGS

Strings, písecká kapela hrající vše od country až po rock.
.....................................................................................................
sobota 31. srpna od 18:00 | Palackého sady | zdarma

IMPROSHOW

Představení plné improvizace, které předvedou účastníci týdenního
intenzivního kurzu školy improvizace.

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

Prázdninově prázdné? Nikoliv!

H

Z pláže rovnou do divadla

S

tálí předplatitelé už si svou podzimní dávku kultury v Divadle
Fráni Šrámka v Písku vybrali. Teď je řada na vás, kteří o
divadelní abonentce teprve uvažujete. Až do 19. srpna si
můžete vybrat, zda vás zaujme předplatné skupiny A, B nebo
C a budeme se od podzimu potkávat v Divadle Fráni Šrámka.
Dáte přednost předplatnému výběrovému |A|, odlehčenému
|B| nebo vyváženému |C|?
Ucelenou nabídku s popisem představení v jednotlivých
skupinách najdete v katalogu, který je vám k dispozici na
pokladně v Kulturním domě a jednotlivé předplatitelské skupiny
jsou rozepsané také na webu www.centrumkultury.cz.
„Skupina A nabídne divákům představení, která jsou oceňována
jak publikem, tak divadelními kritiky,“ říká dramaturgyně divadla
Jana Hrušková. V této řadě jsou zahrnuta čtyři představení –
Revizor, Maryša, Soukromé rozhovory a Kleopatra. Možná
budete překvapení, že i klasika v podobě Maryši a Revizora se
dá ztvárnit originálně a přitom ctít původní dílo a autora.
Skupina B zaujme hlavně diváky, kteří se chtějí v divadle od
srdce zasmát. Odlehčené předplatné jim nabídne pět komedií,
a to Drahou legraci, Lež, Smím prosit?..., Habaďůru a Čarodějky
v kuchyni. O co půjde? O zmatky a kotrmelce v lásce, o touhu po
penězích, o zbytečnou nenávist.
„Vyvážené předplatné C potěší ty, kteří smích a veselí rádi
proloží i vážnější notou,“ vysvětluje Jana Hrušková. Pro ty jsme
zajistili představení Gedeonův uzel, Oscar pro Emily, Fantastická
žena, Pokoušení a Scény z manželského života.
Pokud si chcete od letošního podzimu dopřát předplatné,
rozhodněte se pro některou ze skupin do 19. srpna. Po tomto
termínu budou zbylá místa na přestavení dána do prodeje
jednotlivě.
Být abonentem má řadu výhod. Vstupné vás vyjde levněji, sedíte
stále na stejném místě, u vstupu se jen prokážete abonentkou,
která je navíc přenosná. To znamená, že ji můžete klidně někomu
půjčit. Nově získáte slevu při koupi více abonentních skupin a
jako abonent se dostanete levněji na představení mimo vaši
zakoupenou skupinu. Prostě samá pozitiva a klady. Těšíme se
s vámi v divadle na shledanou.

erci mají podobný životní rytmus, jako školní děti. V červnu
spadne poslední opona a do září do divadla většinou
nevkročí. Přesto budova divadla, alespoň toho píseckého,
tak docela neosiří ani o prázdninách. Každoročně se hned
v úvodu července v Divadle Fráni Šrámka konají Mezinárodní
houslové kurzy. Po nich už z budovy až do září neslyšíte hudbu,
smích a potlesk, ale zvuky řezání, broušení, vrtání a přitloukání.
Místo vůně divadelních šminek ucítíte ředidlo, barvu a čisticí
prostředky. V létě se divadlo připravuje na další sezónu. Tak aby
se opona roztahovala a zatahovala, světla na jevišti i v hledišti
svítila a zhasínala, nejrůznější táhla v zákulisí plnila svou funkci a
prkna, která znamenají svět, nevrzala.
Stejně tak tomu je i letos v létě. Ladič pian už se postaral o to,
aby klavírní doprovod v příští sezóně nezněl falešně. V těchto
dnech zaměstnanci brousí a natírají jeviště, aby na něm od září
opět mohly ožívat příběhy plné veselí, poučení, zamyšlení, tance,
zpěvu a radosti, jak tomu je už od roku 1868. Tehdy byl v místě
dnešního Divadla Fráni Šrámka v Písku zřízen divadelní sál na
bývalé vojenské střelnici. Současnou podobu divadlo získalo po
roce 1937 komplexní rekonstrukcí.
Celkovou rekonstrukcí prošlo Divadlo Fráni Šrámka také v
letech 2009 a 2010. Divákům nabízí 397 míst k sezení. Před
poslední rekonstrukcí se sice do hlediště vešlo víc diváků, ale za
cenu otlačených kolen a nepohodlí. Dnes jsou dřevěné sedačky
minulostí a i osoby vyššího vzrůstu se pohodlně posadí. V přízemí
samozřejmě pamatujeme třemi místy také na vozíčkáře.
V píseckém divadle se v průběhu roku odehrává okolo 90
činoherních představení, operet, koncertů, oper a klubových
pořadů, ve kterých vystupují přední umělci nejen pražských
scén, ale také amatérské soubory a ochotníci. Nedílnou součástí
činnosti divadla je spolupořadatelství akcí, jako jsou Šrámkův
Písek nebo Duhové divadlo. Přejeme vám krásné léto a těšíme se
na vás v další divadelní sezóně.

KULTURNÍ DŮM

čtvrtek 15. srpna od 13:00 ve Velkém sále

ZASTUPITELSTVO

Z jednání zastupitelstva města bude vysílán on-line videopřenos.
.....................................................................................................
neděle až středa 25.–28. srpna

TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ TK Torra Písek

Taneční soustředění latisnkoamerických a standardních tanců pro
děti a mládež pod vedením Viktora a Tamary Houdkových.
.....................................................................................................

Šance pro mladé zpěváky

M

áte doma dítě mezi 12 až 15 lety, které rádo zpívá? Pak
máme nabídku šitou jemu na míru. Od konce září bychom
rádi zájemcům nabídli možnost zpěvu v pěveckém sboru
v Kulturním domě. Sbor povede zkušená hudebnice, která se
zpěvu a klavírnímu doprovodu věnuje také ve folklórním souboru
Písečánek, Karolína Vanišová.
V pěveckém sboru při Kulturním domě by Karolína chtěla
s dětmi zpívat moderní písně, ale na výběru repertoáru bude
spolupracovat právě s členy sboru. Hodinové zkoušky sboru by
byly od konce září každé pondělí od 18 hodin na Velkém sále
nebo v klubu Uhelna v Kulturním domě. Ideální věk zpěvaček a
zpěváků je 12 až 15 let, ale nejdůležitější je chuť zpívat, pak na
věku tolik nezáleží.
Zájemce žádáme, aby se už v průběhu prázdnin hlásili na
pokladně Kulturního domu. Pěvecký sbor zahájí svou činnost
pouze v případě, že se do něj přihlásí alespoň 10 dětí. Maximální
kapacita je 20 členů. Cena kurzu je 1000 Kč za pololetí.

Taneční pro dospělé

Ř

ekne-li se „taneční“, skoro každého napadne začínající
podzim a podvečerním městem trousící se mladíci v oblecích
a slečny v šatičkách. Také v píseckém Kulturním domě
patří od konce září úterní a středeční podvečery výuce tance
a mládeži. Ale na letošní rok jsme připravili jednu novinku navíc,
a tou jsou Taneční pro dospělé.
Když vám bylo 15 let, do tanečních jste možná z nějakého
důvodu nechodili. Teď vám je o nějaký ten rok víc a je vám líto,
že neumíte ani základní krok polky a na plese jste odsouzeni
k párovému zpracovávání zelných hlávek? Od nového školního
roku to můžete změnit! Od 22. září od 24. listopadu budou
nedělní podvečery v Kulturním domě v Písku patřit Tanečním
kurzům pro dospělé. Kurz je vhodný pro úplné začátečníky.
Základy standardních a latinsko-amerických tanců budou
vyučovat taneční mistři Tamara a Viktor Houdkovi.
Taneční pro dospělé budou začínat každou neděli od 18 do
20 hodin v Hudebním sále (v případě velkého zájmu pak na
Velkém sále). Páry, které by se jich chtěly účastnit, se mohou už v
průběhu srpna hlásit na pokladně v Kulturním domě. Cena kurzu
pro dvojice je 4000 korun. Slavnostní zakončení svého tanečního
snažení si účastníci kurzu užijí 28. listopadu na Tanečním večeru,
na který budou mít vstup zdarma.

SENIOR POINT

Country tance pro seniory

P

ísecký Senior Point připravuje na podzim taneční kurz pro
seniory. Manželé Bártíkovi na něm budou vyučovat old time
americké tance, moderní country tance a řecké kolové tance.
Do kurzu se mohou hlásit jak páry, tak jednotlivci. Tančit se bude
od října každou středu od 10 do 12 hodin v Hudebním sále
Kulturního domu.
Na výuku vám stačí dobrá nálada, vhodné oblečení a obuv
na tanec. Kurz je zdarma. Zájemci se mohou hlásit v průběhu
prázdnin v pokladně Kulturního domu. Otevřená je každý všední
den od 12 do 16 hodin. Tanečníci se na první schůzce sejdou
2. října.

GALERIE PORTYČ
3. července — 2. srpna

RNDr. Helena Grocholová ~ „obrazy“

První dva srpnové dny jsou zároveň těmi posledními, kdy můžete
vidět tvorbu malířky a fotografky Heleny Grocholové.
.....................................................................................................

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
čtvrtek 1. 8. 18:00 / pátek 2. 8. 18:00
sobota 3. 8. 20:30 / neděle 4. 8. 18:00
140 Kč | 12+ | ČT | USA

RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHOW

Prodloužená ruka Spravedlnosti Luke Hobbs a zběhlý agent
britské tajné služby Deckard Shaw byli donuceni spolupracovat.
Dostali společnou zakázku na zneškodnění tajné agentky,
která údajně přešla do nepřátelského tábora.
.......................................................................
čtvrtek 1. 8. 20:30 | 110 Kč | 12+ | ČT | GB USA

PAVAROTTI

úterý až pátek 6.–30. srpna

IX. VÝROČNÍ SPOLEČNÁ VÝSTAVA

výtvarných prací členů Prácheňské umělecké besedy
Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 6. srpna v 17 hodin. Slovem
provede předseda P.U.B. PhDr. Andrej Rády a k zahájení výstavy
přispěje svým vystoupením i hudební sekce P.U.B.
.....................................................................................................
Otevírací doba Galerie Portyč je:
od úterý do pátku 12:00—17:30 a v sobotu 14:00—17:00

Filmový pohled na život, práci a osobu operní legendy. Jeho
životní příběh sám o sobě připomíná operu. Vypráví ho režisér
Ron Howard, držitel Oscara za film Čistá duše. Vedle veřejných
záběrů využili tvůrci množství soukromých videozáběrů…
......................................................................
pátek 2. 8. 20:30 / pondělí 5. 8. 20:30
120 Kč | 12+ | ČT | ČR SRN DNK

V LÁSCE A VÁLCE

Po třech letech v první světové války se Esben vrací domů k
rodině. Válečné útrapy všechny změnily. A přichází další rána,
Esben se musí vrátit na frontu. Téměř zlomený muž dezertuje. Je
nucen skrývat se na půdě vlastního domu.
......................................................................
sobota 3. 8. 16:00 (3D) / neděle 4. 8. 16:00
3D 150 Kč / 2D 130 Kč / <15 -20Kč | MP | DB | USA

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2

Nová dobrodružství teriéra Maxe, jeho psí lásky Brigitte,
bílého králíka Snížka, kteří zažijí kupu psí, kočičí, křeččí a
ptačí srandy v příběhu, po němž se už nikdy na své chlupaté
parťáky nebudete dívat stejnýma očima.
......................................................................
sobota 3. 8. 18:00 | 120 Kč | MP | ČT | GB

YESTERDAY

Světlo pro galerii

H

ned po výstavě P.U.B. se galerie zavře. Čeká ji měsíční
pauza, během které projde renovací, aby vystavujícím
umělcům i návštěvníkům od října nabídla kvalitnější služby
a lepší pohled na výstavy. A to doslova. „Kompletní výměnou
projde osvětlení galerie. Reprezentativnější vzhled získá také
vstupní terasa a schodiště před galerií,“ těší se na novinky vedoucí
galerie Ivana Samcová.
Na výměnu osvětlení získalo Centru kultury města Písek grant
ve výši 30 tisíc korun z dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora muzeí a galerií.

Ještě včera všichni znali Beatles. Dneska si ale jejich písničky
pamatuje jediný člověk. Toho by měl využít. Dvě legendy
britského filmu, oscarový režisér Danny Boyle a scenárista
legendárních komedií Richard Curtis, spojili síly a natočili
originální a hravou komedii o muzice a lásce.
......................................................................
neděle 4. 8. 20:30 / úterý 6. 8. 20:30
120 Kč | 15+ | ČT | USA

SLUNOVRAT

Vztah Dani a Christiana už nestojí za nic. Možná to ale spraví
výlet do severní Skandinávie s partou kamarádů. V odlehlé
vesničce se jednou za 90 let, na letní slunovrat, koná speciální
slavnost. Mladí Američané si užívají bezstarostné prázdninové
veselí. Vše se ale zvrtne, když je vesničané přizvou k rituálům,
při kterých se místní ráj na zemi mění v peklo...

KINO PORTYČ ~ ~ ~ váš filmový přístav
pondělí 5. 8. 18:00 / úterý 6. 8. 18:00
120 Kč | MP | ČR

UZLY A POMERANČE

Láska k dívce vonící po pomerančích, zauzlovaný vztah k otci,
síla a něha věnovaná malé sestře a stádo koní. To je Darkův
svět. Příběh o šťastném i bolestném dospívání v odloučenosti
a kráse Lužických hor. Koně tu jsou bytosti, o které je třeba
pečovat a mít je rád. Jenže ani to nestačí, jak Darek pozná na
sklonku léta, které je tečkou za jeho dětstvím…
......................................................................
středa 7. 8. 18:00 | 120 Kč | 15+ | ČT | USA

SPOLUJÍZDA

Nesmělý řidič Uberu Stu touží po pětihvězdičkovém hodnocení
od svých zákazníků a tak pro ejich pohodlí dělá maximum.
Jednou mu ale do auta nastoupí nevrlý obrovský chlap
jménem Vic , Vyklube se z něho tajný policajt, který je na stopě
drogového dealera. Neuvěřitelná spolujízda začíná…
......................................................................
středa 7. 8. 20:30 / čtvrtek 8. 8. 18:00
100 Kč | 12+ | ČT | GB

DIEGO MARADONA

Strhující portrét jedné z nejslavnějších a nejvíce kontroverzních
osobností vůbec poskládal držitel Oscara Asif Kapadia z více
než 500 hodin záběrů z Maradonova soukromého archivu.
......................................................................
čtvrtek 8. 8. 20:30 / pátek 9. 8. 20:30
sobota 10. 8. 20:30 | 130 Kč | 12+ | ČT | USA

NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT

V opuštěném domě na konci města najde parta teenagerů
knihu, která je strašnější, než cokoliv, co si kdy dovedli představit.
Zanechala ji tu mladá dívka s hrozivým tajemstvím ještě před tím,
než sama beze stopy zmizela. Starobylá kniha čte toho, kdo s
ní přijde do styku. Přečte jeho největší noční můry, napíše z nich
příběh a začne ho vyprávět a odvíjet i ve skutečném životě.
......................................................................
pátek 9. 8. 18:00 (3D) / sobota 10. 8. 16:00 (3D)
neděle 11. 8. 16:00 / pondělí 12. 8. 18:00
sobota 24. 8. 16:00 (3D) / neděle 25. 8. 16:00 (3D)
3D 150 Kč / 2D 130 Kč / <15 -20Kč | MP | DB | USA

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK

Kovboj Woody vždycky dobře věděl, že smyslem jeho života
je starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček Andy
nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese do svého
pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu
a jeho věrným kamarádům docela nový velký svět.
......................................................................
sobota 10. 8. 18:00 (3D) / neděle 11. 8. 18:00
3D 150 Kč / 2D 130 Kč / <15 -20Kč | MP | DB | USA

LVÍ KRÁL

V africké savaně se narodil lví princ Simba. Zbožňuje svého
otce, lvího krále Mufasu, a připravuje se na budoucí vládu. Ne
všichni se z malého Simby radují. Mufasův bratr Scar spřádá
temné plány. Souboj o Lví skálu po tragédii skončí Simbovým
vyhnanstvím. Za pomoci dvou nových přátel musí Simba
dospět a stát se lvím králem.

neděle 11. 8. 20:30 | 90 Kč | 15+ | ČT | USA

JOHN WICK 3

Ve třetí části této adrenalinové akční série má super zabiják
John Wick v patách celou armádu lovců odměn usilujících o
získání 14 miliónů dolarů vypsaných na jeho hlavu!
......................................................................
pondělí 12. 8. 20:30 / úterý 13. 8. 18:00
140 Kč | MP | ČT | USA

APOLLO 11

20. července 1969 vyvrcholilo nejsledovanější vesmírné
dobrodružství své doby. Padesát let po panenském přistání
na Měsíci se pootevřely bohaté archivy NASA, aby o
proslulé cestě vydaly v ohromující audiovizuální kvalitě dosud
nezveřejněný materiál.
......................................................................
úterý 13. 8. 20:30 | 130 Kč | 15+ | ČT | USA

ANNABELLE 3

Ed a Lorraine Warrenovi kdysi bezpečně uložili démony
posedlou panenku za posvěcené sklo v místnosti s dalšími
artefakty zla a přizvali kněze, aby úkryt zpečetil požehnáním.
Kdo mohl ovšem tušit, že Annabelle probudí zlé duchy v
blízkosti a svět zažije další děsivý útok temných sil.
......................................................................
středa 14. 8. 18:00 / úterý 27. 8. 18:00
130 Kč / <15 -20Kč | MP | DB | USA Kanada

TLAPKOVÁ PATROLA

Ať se stane cokoli, kluk Ryder a jeho psí záchranářský tým nakonec
zachrání situaci. Tentokráte si psí parta záchranářů bude muset
poradit s nešťastnými tučňáky, kteří přistáli v lodi na nesprávném
místě a potřebují se dostat do svého mrazivého domova.
......................................................................
středa 14. 8. 20:30 | 100 Kč | 12+ | ČT | USA

DEVADESÁTKY

Kalifornské slunce, holky, mejdany, skejt a parta starších kluků,
do které by hrozně rád zapadl. Tohle je prostě léto všech
velkých poprvé, na které Stevie nikdy nezapomene. Tím spíš,
že ho prožívá v polovině devadesátek...
......................................................................
čtvrtek 15. 8. 18:00 / pátek 16. 8. 18:00
sobota 17. 8. 16:00 / neděle 18. 8. 16:00
středa 28. 8. 18:00 / sobota 31. 8. 18:00
130 Kč / <15 -20Kč | MP | ČR

HODINÁŘŮV UČEŇ

Nová česko- slovenská pohádka o předpovězeném osudu,
bájných hodinách a sile lásky.
......................................................................
čtvrtek 15. 8. 20:30 | 120 Kč | 15+ | ČT | SWE USA

MRTVÍ NEUMÍRAJÍ

V ospalém americkém městečku slunce nezapadá, kdy
by mělo, do pohřebního ústavu nastoupila divná ženská a
rasistickému farmáři začal mizet dobytek. Když na město
konečně padne noc, začnou obyvatelé místného hřbitova
procitat. Dostali chuť na čerstvé maso.

KINO PORTYČ ~ ~ ~ váš filmový přístav
pátek 16. 8. 20:30 / sobota 17. 8. 20:30
neděle 18. 8. 20:30 / pondělí 19. 8. 20:30
středa 28. 8. 20:30 / čtvrtek 29. 8. 18:00
140 Kč | 12+ | ČT | USA

TENKRÁT V HOLLYWOODU

V devátém filmu kultovního režiséra Quentina Tarantina
se televizní herec (Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý
kaskadér (Brad Pitt) rozhodnou prosadit u filmu na konci zlaté
éry Hollywoodu - v roce 1969 v Los Angeles.
......................................................................
sobota 17. 8. 18:00 (3D) / neděle 18. 8. 18:00
3D 150 Kč / 2D 130 Kč | 12+ | DB | USA

SPIDER-MAN: DALEKO DOMOVA

Dobrý soused a superhrdina Peter Parker se vydá se svými
kamarády Nedem, MJ a ostatními na prázdniny do Evropy.
Petrův plán nechat na pár týdnů superhrdinství a užívat si
vezme brzy za své…
......................................................................
pondělí 19. 8. 18:00 / úterý 20. 8. 18:00
60 Kč | MP | DB | SRN F ZAF

MIA A BÍLÝ LEV

Král přírody, majestátný lev jako ten nejlepší kamarád a
domácí mazlíček? Proč ne? Velkolepé dobrodružství a skutečné
přátelství překoná i ty nejdivočejší sny.
......................................................................
úterý 20. 8. 20:30 / čtvrtek 29. 8. 20:30
pátek 30. 8. 20:30 / sobota 31. 8. 20:30
160/140 Kč | 12+ | ČR

PŘES PRSTY

PŘEDPREMIÉRA

Linda a Pavla jsou parťačky, které obětují beach volejbalu skoro
všechno. Mladší Pavle tak trochu začínají tikat biologické hodiny a
s přítelem Hynkem chce co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a
bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když se jim podařilo kvalifikovat
na mistrovství Evropy… Všechno ale stejně nakonec zamotá
svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí Jíra.
......................................................................
středa 21. 8. 20:30 | 100 Kč | 15+ | ČT | ISL

BÍLÝ BÍLÝ DEN

V odlehlém islandském městečku se bývalý policista vyrovnává
s tragickým úmrtím své ženy. Smíření komplikuje zpráva, že
jeho milovaná vedla ještě jiný, tajný život. Obrysy její minulosti
vystupují z bílé mlhy jako okolní krajina. Byla mu nevěrná?
......................................................................
čtvrtek 8. 8. 10:00 / středa 21. 8. 18:00
60 Kč | MP | DB | USA

PSÍ POSLÁNÍ 2

Ve filmu Psí poslání 2, nalezne milovaný pes Bailey nový smysl
života. Naváže pevné pouto s těmi, které zbožňuje, a společně
se vydají na místa, která si nedokázali ani ve snu představit.
......................................................................
čtvrtek 22. 8. 18:00 | 60 Kč | MP | DB | F

BELLA A SEBASTIAN 3: PŘÁTELÉ NAVŽDY

Sebastian dospívá a z Belly se stává maminka tří roztomilých
štěňátek. Pierre a Angelina budou mít svatbu a sní o novém
životě na jiném místě, jinde než v horách…

čtvrtek 22. 8. 10:00 | 60 Kč | 12+ | ČT | F

LÁSKA NA DRUHÝ POHLED

Raphael 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…
......................................................................
pátek 23. 8. 18:00 | 60 Kč | MP | DB | SRN

V OBLACÍCH

Malý Manou je výborný letec a těší se na zkoušku létání, kterou
musí podstoupit každý racek. Má to ale malý háček. Manou je
ve skutečnosti rorýs.
......................................................................
čtvrtek 22. 8. 20:30 / sobota 24. 8. 18:00
neděle 25. 8. 20:30 | 130 Kč | 15+ | ČT | F

ANNA

Za okouzlujícím půvabem Anny Poliatovy, pařížské top
modelky, se skrývá tajemství, díky kterému se ocitne v
centru nebezpečné operace, rozehrané špičkovými agenty
soupeřících tajných služeb.
......................................................................
pátek 23. 8. 20:30 / sobota 24. 8. 20:30
neděle 25. 8. 18:00 | 130 Kč | 15+ | ČT | USA

KRVAVÁ NEVĚSTA

Grace si bere za muže pohledného mladíka z bohaté rodiny
prodejce deskových her. O svatební noci má hrát nevěsta s
novou rodinou na schovávanou. Musí se schovat tak, aby ji do
svítání nikdo nenašel. Zatímco hledá vhodný úkryt, příbuzní a
jejich služebnictvo vytahují různé střelné, bodné i sečné zbraně.
Začíná lov nevěsty, který má skončit velmi krvavým zapikáním.
......................................................................
pondělí 26. 8. 18:00 | 60 Kč | MP | DB | BELGIE

PSÍ VELIČENSTVO

Rex je nejoblíbenějším psem v britském královském paláci.
Když ztratí stopu své vyvolené psí dámy, vydává se na
dobrodružnou cestu, během které objeví své pravé já a pozná
sílu opravdové lásky a přátelství.
......................................................................
pondělí 26. 8. 20:30 | 120 Kč | 12+ | ČT | ESP

BOLEST A SLÁVA

Salvator Mallo je slavný filmový režisér. Nyní se jeho svět hroutí.
Salvator cítí jen prázdnotu a není schopen tvořit. Jestli chce dál
žít, musí najít příčinu. Ve vzpomínkách se vrací do 60. let, kdy s
rodiči emigroval do Valencie
......................................................................
úterý 27. 8. 20:30 | 90 Kč | 18+ | ČT | F

CLIMAX

Drogový muzikál či taneční horor Climax získal v Cannes
pověst nejlepšího snímku režiséra Gaspara Noeho.
......................................................................
pátek 30. 8. 18:00 (3D) / sobota 31. 8. 16:00 (3D)
150 Kč / <15 -20Kč | MP | DB | USA

ANGRY BIRDS VE FILMU 2

Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři opět v akci!

LETNÍ KINO hvězdy pod hvězdami
čtvrtek 1. 8. 21:00 | 120 Kč | 15+! | ČT | USA

SPOLUJÍZDA

Nesmělý řidič Uberu Stu touží po pětihvězdičkovém hodnocení
svých zákazníků a tak pro ejich pohodlí dělá maximum. Jednou
mu ale do auta nastoupí nevrlý obrovský chlap jménem Vic…
......................................................................
pátek 2. 8. 21:00 / neděle 4. 8. 21:00
středa 14. 8. 21:00 / neděle 18. 8. 21:00
pondělí 19. 8. 21:00 | 140 Kč| 12+ | ČT | USA

RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHOW

… dostali společnou zakázku na zneškodnění tajné agentky.
......................................................................
sobota 3. 8. 21:00
130 Kč / <15 -20 Kč | MP | DB | USA Kanada

TLAPKOVÁ PATROLA

Kluk Ryder a jeho psí tým nakonec zachrání každou situaci.
......................................................................
pondělí 5. 8. 21:00 | 130 Kč | 12+ | DB | USA

SPIDER-MAN: DALEKO DOMOVA

Petrův plán nechat na pár týdnů superhrdinství a užívat si
prázdniny v Evropě vezme brzy za své…
......................................................................
úterý 6. 8. 21:00 | 100 Kč | 15+! | ČT | USA

ZRODILA SE HVĚZDA

Hlavní roli v romantickém dramatu hrají režisér Bradley Cooper
a Lady Gaga. Cooper zároveň hraje hvězdu country Jacksona
......................................................................
středa 7. 8. 21:00 | 120 Kč | 15+! | ČT | USA

ANNABELLE 3

Démony posedlá panenka probudí zlé duchy!
......................................................................
čtvrtek 8. 8. 21:00 / Pondělí 26. 8. 21:00 | 100 Kč | MP | ČR

ŽENY V BĚHU

Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti.
......................................................................
pátek 9. 8. 21:00 / úterý 13. 8. 21:00 | 120 Kč | MP | ČT | GB

YESTERDAY

Ještě včera všichni znali Beatles. Dnes jen jediný človek…
......................................................................
sobota 10. 8. 21:00 / sobota 24. 8. 21:00
130 Kč <15 -20 Kč | MP | DB | USA

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK

Kovboj Woody a nově příchozí hračka Vidlík.
......................................................................
neděle 11. 8. 21:00 | 120 Kč | MP | DB | SRN

BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ

Nejlepší přátelé Toni a Paul se na 100 dnů vzdají díky sázce všeho,
co vlastní. Každý den dostanou jednu ze svých věcí zpět.
......................................................................
pondělí 12. 8. 21:00 | 90 Kč | 12+ | ČT | F

IBIZA

Rozvedení Philippe a Carole se nedávno potkali a zamilovali se
do sebe. Jenže děti Carole mají na Philippa vlastní názor…

čtvrtek 15. 8. 21:00 | 130 Kč / <15 -20 Kč | MP | DB | USA

LVÍ KRÁL

V africké savaně se narodil lví princ Simba. Zbožňuje svého
otce, lvího krále Mufasu, a připravuje se na budoucí vládu.
......................................................................
sobota 17. 8. 19:00–2:00 | vstup zdarma

KISS PARTY

O pořádnou dávku muziky a zábavy se postarají známí a
oblíbení moderátoři Radia Kiss.
......................................................................
středa 21. 8. 21:00 | 100 Kč | 12+ | ČT | USA

BOHEMIAN RHAPSODY

Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen,
jejich hudby a především Freddieho Mercuryho.
......................................................................
čtvrtek 22. 8. 21:00 | 130 Kč <15 -20 Kč | MP | ČR

HODINÁŘŮV UČEŇ

Nová česko- slovenská pohádka o předpovězeném osudu,
bájných hodinách a sile lásky.
......................................................................
pátek 23 8. 21:00 | 130 Kč | 12+ | ČT | USA

TENKRÁT V HOLLYWOODU

V devátém filmu kultovního režiséra Quentina Tarantina
se televizní herec (Leopardo DiCardio) a jeho dlouholetý
kaskadér (Brad Pitt) rozhodnou prosadit u filmu v LA roku 1969.
......................................................................
neděle 25. 8. 21:00 | 120 Kč | MP | DB | USA

ALADIN

Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi
Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi.
......................................................................
úterý 27. 8. 21:00 | 140 Kč | MP | ČT | USA

APOLLO 11

Bohaté archivy NASA o proslulé cestě vydaly v ohromující
audiovizuální kvalitě dosud nezveřejněný materiál.
......................................................................
středa 28. 8. 21:00 | 130 Kč | 15+! | ČT | F

ANNA

Za okouzlujícím půvabem Anny Poliatovy, pařížské top
modelky, se skrývá tajemství, díky kterému se ocitne v centru
nebezpečné operace.
......................................................................
čtvrtek 29. 8. 21:00 | 130 Kč | 15+! | ČT | USA

KRVAVÁ NEVĚSTA

Grace si bere za muže pohledného mladíka z bohaté rodiny
prodejce deskových her. O svatební noci má hrát nevěsta s
novou rodinou na schovávanou. Začíná lov nevěsty, který má
skončit velmi krvavým zapikáním.
......................................................................
sobota 31. 8. 20:30 | 130 Kč | DB | USA

ANGRY BIRDS VE FILMU 2

Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve
při v animovaném komediálním snímku Angry Birds ve filmu 2.

POZVÁNKA

PŘIPRAVUJEME

STROMBOLI
Září koncerty rozzáří

D

ruhá polovina prázdnin mnohé vede k přemítání, jak se
budou bavit, až prázdniny skončí. Večery už nebudou
tak teplé, aby se dalo často vysedávat venku. Kolo a inline brusle se čím dál častěji budou zabydlovat ve sklepě. V
podvečer naopak začnou ze skříní vystrkovat svetry své rukávy.
A tak se ke slovu opět ve větší míře přihlásí návštěvy kulturních
akcí. Už teď vám můžeme slíbit, že v září si z nabídky koncertů
v Písku jistě vyberete.
Stromboli, kapela hrající artrock s fúzemi různých stylů,
vystoupí v píseckém Kulturním domě 11. září od 20 hodin. Do
Divadla Fráni Šrámka přijede 22. září koncertovat Dan Bárta.
Jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák roku
a Zpěvák čtvrtstoletí se svou skupinou Illustratosphere představí
páté řadové album Kráska a zvířený prach! Koncert začíná
v 19 hodin.

Na Zvíkov i v srpnu

D

ivadelní spolek Prácheňská scéna v Písku pořádá již
dvacátý ročník tradičního divadelního festivalu v kouzelném
prostředí hradu Zvíkov.
V srpnu se můžete těšit na deset představení. Strašidlo
Cantervillské můžete spatřit 9., 10., 23. a 24. srpna, vždy od
20:30. Jak to bylo s příchodem Slovanů do Čech se dozvíte
v představení Staré pověsti české, které uvedeme v neděli
11. a 18. srpna, vždy od 14:00. Kontrola v městě Kocourově
bude provedena 16. a 17. srpna od 20:30. Závěr léta zpestří
Zvíkovský rarášek, na kterém se bude podílet smíšený pěvecký
sbor Sborissimo, taneční studio T-Dance a šermířská společnost
Collegium 1570. Představení budou 30. a 31. srpna od 20:30.
Jako diváci můžete využít zdarma svozového autobusu na
večerní představení, který odjíždí z autobusové zastávky
u Trojice na Výstavišti v Písku. Těšíme se na vás.
Vaše Prácheňská scéna

ILLUSTRATOSPHERE
Abychom vás hned v září nezavřeli do sálů, můžete se ještě
těšit i na venkovní koncert. Tím bude 13. září od 20 hodin Michal
David Open Air Tour 2019 v Letním kině. Hostem koncertu bude
Sagvan Tofi.
Na své si přijdou i milovníci vážné hudby, které 22. září potěší
Japonsko-české hudební matiné v koncertní síni Trojice. Společný
koncert japonských a píseckých umělců začne v 16 hodin. A po
letní přestávce se 29. září opět o slovo přihlásí písecká nokturna.
Pohádkové nokturno – Princ Bajaja, Císařův slavík rozezní
Hudební sál Kulturního domu od 19 hodin.

SLEDUJTE NÁS

REPORTÁŽE • POZVÁNKY

fb.com/centrumkulturymestapisek
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) 12:00–16:00
(prázdninový provoz)
~~~~~~~
Inzerci, tipy nebo i vaše zajímavé články nám pošlete na:
marketing@centrumkultury.cz
Uzávěrka na září > pondělí 12. srpna
~~~~~~~
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 +
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 / U Reinerů / Vykulená sova / ZUŠ
+ Mirovice: OÚ / ZŠ / COOP / hospoda / trafika u Jarušky
+ Strakonice: Velký tabák Maxim

www.centrumkultury.cz

