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SLOVO ÚVODEM

Milí přátelé,

JAZZ IN PÍSEK 2019

čas zastavit neumíme. Léto končí a naše kulturní akce se pomalu
přesouvají z venkovní dlažby na parkety uvnitř sálů. Ale zoufat
nemusíte. Čeká na Vás spousta akcí a nudit se nebudete. Koncert
Stromboli slibuje nevšední kulturní zážitek a Dan Bárta s kapelou
Illustratosphere jakbysmet. Nezapomeňte si včas zajistit
vstupenky. A to už ani nemluvím o zahájení vámi tak odlíbených
tanečních.
V letním kině ukončíme sezónu koncertem Michala Davida, na
kterém bude hostovat lamač dívčích srdcí Sagvan Tofi. Koncert
se uskuteční v pátek třináctého a ten den se v Písku rozhodně
nudit nebudeme.
Čeká nás festival jednoho umělce Cool v plotě a do kina Portyč
by měl osobně dorazit Václav Marhoul, aby představil svůj nový
dlouho očekávaný film Nabarvené ptáče. Nesmím zapomenout
i na divadlo, které nabídne první ochutnávky z předplatného.
Mysleli jsme i na seniory, děti a milovníky vážné hudby.
Prohlídněte si náš program a vybírejte. Sami vidíte, že čas na
stesk po létě nebude. Udržujeme vás dál v tempu a věřte, že
vydechnout vás nenecháme.
Hezké dny přímo z epicentra kulturního dění Vám přeje
Josef Kašpar

▼ IX. VÝSTAVA P. U. B.

▲ fotografie Filip Kašpar & Tom Droppa

josef.kaspar@centrumkultury.cz

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

Zpěv slavíků a andělů v divadle

M

ožná si léto užíváte v tichu a klidu přírody. Zaposloucháni
do zpěvu ptáků relaxujete a snažíte se nemyslet na to,
že léto jednou skončí a opět se vrátíte k povinnostem
všedních dnů. Pokud máte zpěv rádi a netrváte na tom ptačím,
můžete si už teď udělat radost a naladit se na podzimní večery s
hudbou. V předprodeji jsou lístky na podzimní koncerty v Divadle
Fráni Šrámka. A možná nebude chybět ani nějaký ten slavík.
V záři Dan Bárta & Illustratosphere představí páté řadové
album Kráska a zvířený prach! Koncert bude v divadle 22. září
od 19 hodin. Dan Bárta je jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl
v kategoriích Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí a s projektem
Illustratosphere okouzluje posluchače napříč generacemi i
hudebními žánry už dvacátým rokem! Také na koncertě v Písku se
můžete těšit na nezaměnitelný hlas s vynikající technikou zpěvu,
prvotřídní hudebníky a písně vzlétající vysoko nad tuzemský
standard populární hudby.

V říjnu přijede do Písku legenda české hudební scény Václav
Neckář s doprovodnou skupinou Bacily. Václav Neckář sice
nikdy nezískal Slavíka, ale měl k tomu hodně blízko – celkem
čtrnáctkrát (čtyřikrát druhý a desetkrát třetí). To svědčí o jeho
velké oblibě mezi posluchači, která trvá až do dnes. Nejslavnější
hity už 23. října vnesou do Divadla Fráni Šrámka první nádech
Vánoc.
V listopadu se poprvé v Písku se samostatným vystoupením
představí charismatická, osobitá a nezaměnitelná muzikálová
zpěvačka Dasha. Ve svém novém koncertním programu
prezentuje své oblíbené skladby všech žánrů od popu přes funky,
soul až k muzikálovým melodiím. Dokonalý hudební zážitek vám
6. listopadu od 19 hodin zaručí mimo jiné i hudební doprovod
– skupina Pajky Pajk v čele s Martinem Kumžákem a smyčcové
těleso Epoque Quartet.
Konec listopadu bude v Divadle Fráni Šrámka patřit
zpěvákovi, jehož koncerty jsou v Písku dlouho dopředu
vyprodané doslova do posledního místečka. Není to nikdo jiný
než Jakub Smolík, který v roce 2019 slaví životní jubileum.
Ke svým šedesátinám připravil pro posluchače narozeninové
koncerty, na které si zve hosty.
Možná si říkáte, že předbíháme a na nákup lístků je dost
času. Nevěřte tomu. Třeba právě na Jakuba Smolíka už jsou pryč
2/3 lístků a na Václava Neckáře víc jak polovina. Teď v létě
máte víc času, tak si s předstihem zajistěte pohodový podzim.

úterý 10. září od 15:00 | zdarma

SENIORSKÉ HRÁTKY

Jihočeský kraj a města Český Krumlov, Blatná, Prachatice, Písek,
Tábor, Jindřichův Hradec a České Budějovice vás zvou na Seniorské
hrátky 2019… na co ještě čekáte? Užívejte si, protože nás čeká:
vystoupení Josefa Laufra, vystoupení Martina Franceho, dudácká
show Arantis a také měření tlaku, cholesterolu, informace o Senior
Pointech a Senior Pasech a mnoho dalšího.
....................................................................................................

středa 18. září od 19:00 | 390/360/330 Kč

DRAHÁ LEGRACE

Agentura Harlekýn Praha |B|
Situační komedie s legendární autorovou postavou Francoise
Pignona, která je volným pokračováním autorova slavného Blbce
k večeři. Zoufalý Pignon je už dlouho nezaměstnaný a nemá už
žádné peníze. Aby se zachránil a ukázal všem, že ještě existuje,
pošle na sebe daňovou kontrolu. Pod heslem „každý, kdo něco
skrývá, je zajímavý a když jde o peníze, je ještě zajímavější“ se
kolem něho strhne série neuvěřitelných situací a stane se dokonce
neodolatelným pro ženy...
Režie: Petr Kracik
Hrají: Josef Carda / Pavel Kikinčuk, Vlasta Žehrová / Kamila
Špráchalová, Martin Zahálka, Jan Čenský / Jan Šťastný, Eva
Čížkovská, Barbora Petrová, Ladislav Županič / Miloslav Mejzlík

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

neděle 22. září od 19:00 | 470/420/370 Kč

čtvrtek 26. září od 8:30 a 10:00 | 80 Kč

Zvířený prach Tour
Dan Bárta, jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích
Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí, se zapsal v devadesátých letech
do širokého povědomí s kapelou Alice a účinkováním v muzikálu
Jesus Christ Superstar. Stal se také neodmyslitelnou součástí kapely
J.A.R.
V roce 2000 překvapil své fanoušky s vlastní skupinou
Illustratosphere, se kterou aktuálně představí páté řadové album
Kráska a zvířený prach. Nezaměnitelný hlas s vynikající technikou
zpěvu, prvotřídní hudebníci a písně vzlétající nad tuzemský standard
populární hudby…
Dan Bárta & Illustratosphere okouzluje posluchače napříč
generacemi i hudebními žánry již dvacátým rokem!
....................................................................................................

Mladá scéna Ústí nad Labem
Původní alegorické drama, které se řadí mezi společná díla bratří
Čapků, Karla a Josefa, uplatňuje kritický pohled na tehdejší a
bohužel i současnou společnost, kde všechny vztahy určují sobecké
zájmy. Formou volně na sebe navazujících obrazů rozvíjí inscenace
výjevy, v nichž vystupují jednotlivé hmyzí druhy, kde se poukazuje
na mravní pojmy, jako je lakota, hamižnost, sobectví. Tato feérie je
přizpůsobena dnešnímu mladému divákovi a místo moralistického
biče, nenásilnou formou naplňuje poselství bratří Čapků. Úchvatná
podívaná je určena pro všechny věkové kategorie od 8 let.
....................................................................................................

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE

ZE ŽIVOTA HMYZU

pondělí 30. září od 19:00 | 360/330/300 Kč

GEDEONŮV UZEL
úterý 24. září od 19:00 | 380 Kč | přeložené představení z jara

VZPOMÍNKY ZŮSTANOU

Studio DVA Praha |B|
Hra o lásce a rodinných poutech plná úsměvných, dojemných, ale
i vážnějších momentů. Herecký koncert Zlaty Adamovské, Petra
Štěpánka a Jany Strykové, či Lucie Štěpánkové. Od autora brilantní
komedie Každý rok ve stejnou dobu, která oslovila diváky na celém
světě. „Tato neobvyklá love story splétá smích, slzy a nostalgické
písně aby utkala okouzlující pozdrav romantickým hrám minulosti.“
Režie: Viktor Polesný
Hrají: Petr Štěpánek, Zlata Adamovská, Vilém Udatný, Lucie
Štěpánková / Jana Stryková

SpoluHra Praha |C|
Emotivní hra o lásce, mateřství a genialitě, která mnohdy bývá
přítěží. Očistný rozhovor dvou žen, nejen o problémech soudobé
výchovy. Učitelka Heather přijímá nečekanou návštěvu, matku
jednoho ze svých žáků...
Režie: Petr Strnad
Hrají: Vilma Cibulková, Kateřina Kaira Hrachovcová / Alžbeta
Stanková; ze záznamu Matěj Hladík

KULTURNÍ DŮM
Středa 4. září od 16:00 | Hudební sál
TK TORRA PÍSEK nábor tanečníků
Všechny nadšence toužící po tanečním pohybu v páru zveme na
taneční nábor. Zaměřujeme se na výuku latinskoamerických a
standardních tanců a hledáme dívky a chlapce ve věku od 5 let až
po kategorii dospělí. Více informací na www.torrapisek.cz.
.....................................................................................................
Pondělí 9., 16., 23., 30. září od 18:00 | Hudební sál
TK TORRA PÍSEK taneční kurzy pro děti
Taneční kurzy latinskoamerických a standardních tanců pro děti a
mládež pod vedením Viktora Houdka.
.....................................................................................................

Pátek 20. září od 9:00

PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

Přijímáme podzimní a zimní dětské a těhotenské oblečení, kočárky,
dětské potřeby, sportovní vybavení,…
Příjem ~ čtvrtek 19. září 14:00–18:00
Prodej ~ pátek 20. září 9:00–16:30
Výdej ~ sobota 21. září 9:00–10:30
Formulář a podrobné podmínky prodeje najdete na facebookové
skupině Nová burza ve starém kabátě nebo pište na e-mail
detskaburzapisek@gmail.com.
.....................................................................................................

Sobota 21. září od 20:00 | pp 150 Kč | nm 200 Kč
Středa 11. září od 20:00 | pp 390 Kč | nm 450 Kč

STROMBOLI

Koncert legendární kapely Stromboli.
.....................................................................................................
Středa 11., 18., 25. září od 16:00 | Hudební sál
TK TORRA PÍSEK taneční kurzy pro děti
Taneční kurzy latinskoamerických a standardních tanců pro děti a
mládež pod vedením Viktora Houdka.
.....................................................................................................
Neděle 15. září od 10:00 | Loutkový sál | 50 Kč

NÁVRAT DO 80.—90. LET

speciální host skupina Holki
Večerem plným osvědčených hitů vás provede tisícemi diskoték
ostřílený DJ Franta Mareš a jako host živě vystoupí kapela Holki!
.....................................................................................................

O PEJSKOVI A KOČIČCE

Ochotnický soubor Copánek srdečně zve na nové zpracování
známých pohádek na motivy knihy Josefa Čapka. Veselé povídání
o tom, co se všechno stalo, když pejsek s kočičkou spolu hospodařili
jistě potěší jak malé, tak i velké diváky.
.....................................................................................................
17. září od 15:00 | Loutkový sál
INFORMATIVNÍ SCHŮZEs pořadateli maturitních plesů
.....................................................................................................
Úterý 17., 24. září od 19:00

TANEČNÍ KURZY A

&
Středa 18., 25. září od 19:00

TANEČNÍ KURZY B

Podzimní taneční kurzy pod vedením manželů Václava a
Jany Zachových. Nezapomeňte, že vstup je povolen pouze ve
společenském oděvu…

Neděle 22. a 29. září od 18:00 | Hudební sál

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ

Podzimní taneční kurzy pro dospělé pod vedením sourozenců
Viktora a Tamary Houdkových. Příležitost pro věčné začátečníky!
.....................................................................................................
Čtvrtek 26. září od 17:00 | 100 Kč | sn 80 Kč

SENIOR VEČER

K poslechu a tanci hraje známý a oblíbený Johny Band.

KULTURNÍ DŮM
Pátek 27. září od 19:30 | pp 280 Kč / nm 320 Kč

FASHIONSHOW ~ CHANELKA

Nejelegantnější módní přehlídka na jihu Čech. Během večera se vám
představí nejen nejzajímavější regionální obchody, ale i přední česká
návrhářka Denisa Dovala a další zajímaví hosté (Monika Leová,
Barbara Nesvadbová a blogerka Lucie van Koten).
.....................................................................................................

Jak se obléct do tanečních?

N
Sobota 28. září od 19:00 | pp 100 Kč / nm 120 Kč

TANEČNÍ VEČER

Pro všechny nadšené tanečníky, začátečníky i pokročilé. Hrajeme
reprodukovanou hudbu v rytmu waltzu, valčíku, tanga, foxtrotu, jivu,
cha-chi, polky, country tanců…
.....................................................................................................

Neděle 29. září od 19:00 | Hudební sál | 200 Kč

POHÁDKOVÉ NOKTURNO

Princ Bajaja, Císařův slavík
Účinkují Jan Meisl, Soňa Vimrová, Oldřich Vlček a další…
.....................................................................................................
Pondělí 30. září od 14:30 a 16:45 | Hudební sál

aleštěný parket v Kulturním domě už vyhlíží taneční boty. V
průběhu prázdnin se všechny parkety důvěrně seznámily
s bruskou a po dokonalém očištění se nyní lesknou pod
novým lakem. Frekventanti tanečních kurzů i návštěvníci plesů tak
budou mít pro svůj ladný pohyb připravený dokonalý podklad.
Taneční kurzy pro mládež začínají 17. a 18. září. Novinka
letošní sezóny, taneční pro dospělé začátečníky, odstartuje
22. září. Taneční kurzy mají člověka připravit na vstup do
společenského života. A tak kromě základních tanečník kroků
není od věci naučit se pro takovou příležitost také správně
obléknout. Daleko lépe si ji potom užijeme.
Na taneční kurzy proto vyžadujeme od tanečníků i jejich
garde společenský oděv. Dívky by měly do tanečních volit
společenské šaty – koktejlky nejlépe se širší sukní, ve které se
pohybuje lépe než v upnutém střihu. Přípustná je i kombinace
sukně a halenky či společenského topu. Tanec se nejlépe učí na
botách se středně vysokým podpatkem (zhruba 5 cm) a pevnou
patou, případně je také možné obout i boty bez podpatku.
Samozřejmě nesmíte zapomenout na silonky.
Pánové by do tanečních měli volit oblek tmavé barvy, nejlépe
černý, tmavě modrý nebo tmavě šedý. Ten doplní společenskou
košilí a kravatou či motýlkem. Tmavé společenské nebo taneční
boty doplníme dostatečně dlouhými tmavými ponožkami. Bílé
rukavičky sice nejsou povinné, ale vzhledem k tomu, že se nejen
začátečníci při tanci často zapotí, jsou více než vhodné. Na
latinsko-americkou lekci bude oblečení hravější a uvolněnější,
ale to se všichni včas dozví…

VENKOVNÍ A JINÉ AKCE

JÓGA

Pondělí 2. září od 10:00 | Palackého sady

PĚVECKÝ SBOR PRO DĚTI

zábavné dopoledne pro děti
V rámci prvního školního dne jsme v Palackého sadech připravili
zábavný program pro děti. Moderátor Radek Barbulák provede
děti soutěžemi a spolu s tanečnicí je naučí jednoduché tance.
Chybět nebude ani dětská dílnička, balónková show nebo malování
na obličej. Vrcholem dopoledne bude historická dětská střelnice.

Pravidelné kurzy jógy s Katarínou Šuňavskou a Kamilou Ševčíkovou.
.....................................................................................................
Pondělí 30. září od 18:00
Nový pěvecký kurz pro děti a mládež od 12 do 15 let pod vedením
Karolíny Vanišové. Kurz obsahuje 15 lekcí a bude probíhat každé
pondělí od 18:00.

DO ŠKOLY S ÚSMĚVEM

KONCERTNÍ SÍŇ TROJICE

SENIOR POINT

Neděle 8. září od 18:00 | pp 150 Kč / nm 180 Kč

úterý 3. a 10. září od 9:00 a od 10:15 | 70 Kč / 50 Kč

Světový kytarista Álvaro Córdoba z Urugaye přijíždí poprvé do
jihočeského Písku za doprovodu Virtuosi Kvarteta s průvodním
slovem Oldřicha Vlčka.
.....................................................................................................
Sobota 21. září od 17:00 | zdarma

Pod vedením Radky Tomanové, akreditované cvičitelky MŠMT.
S sebou si vezměte dobrou náladu, cvičební úbor a podložku.
....................................................................................................
pondělí 16. září od 10:00

ÁLVARO CÓRDOBA & VIRTUOSI KVARTET

LENKA PECHAROVÁ & JOSEF POPELKA

Koncert věnovaný památce Anny Krýžové
Zazní díla světových mistrů (Verdi, Handel, Bach, Vivaldi, Mozart,
Dvořák, Smetana, Purcell, Strauss, Schubert, Schumann, Scheidt) v
podání sopranistky Lenky Pecharové a profesora AMU a pražské
konzervatoře Josefa Popelky (varhany, klavír).
Pořádá: family Kryze, Cahuzac (ČR, USA, Francie) a Fořtovi
.....................................................................................................
Neděle 22. září od 16:00 | pp 130 Kč / nm 150 Kč

JAPONSKO-ČESKÉ HUDEBNÍ MATINÉ
Společný koncert japonských a píseckých umělců.

Minori Nakaune ~ housle, Hiroko Takamatsu ~ viola,
Ayako Toyoda ~ housle, Jiří Votýpka ~ housle,
Radek Žitný ~ klarinet, Mamoru Yabuki ~ klavír

GALERIE PORTYČ

JÓGA PRO SENIORY

ABC SPOTŘEBITELE PRO SENIORY

aneb jak se vyznat
Víte co vám hrozí při uzavírání smluv po telefonu? Jaké změny přinesl
zákon o spotřebitelských úvěrech? Anebo nová úprava zákona
o cestovním ruchu? A co je mimosoudní řešení spotřebitelských
sporů? Senior Point Písek a Živnostenský úřad Písek Vás srdečně
zvou na přednášku Sdružení českých spotřebitelů a Poradny při
finanční tísni. Přednáška je realizovaná s podporou Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR.
....................................................................................................
středa 18. září od 10:00 | klubovna SP

ŽIVOT V PRÁVU

děti a odpovědnost rodičů
Pravidelné přednášky Mgr. J. Hávy, dlouholetého soudce Okresního
soudu. V rámci besedy nabízíme možnost individuálních pohovorů.
....................................................................................................
čtvrtek 19. září od 7:00 | 350 Kč

ZÁJEZD KUTNÁ HORA

Další z oblíbených zájezdů po krásách české vlasti a památkách
UNESCO. Odjíždíme v 7:00 od Elimu. Prodej zájezdu od 9. září od
9 do 14 hodin v Senior Pointu nebo on-line.
....................................................................................................

Angličtina a country tance pro seniory

P
V září temno, v říjnu zář

V

záři budou fanoušci výtvarného umění marně brát za kliku
Galerie Portyč. Ta bude celý měsíc zavřená, aby se od
října návštěvníkům i umělcům předvedla v novém světle. A
to doslova. „Během pauzy projde kompletní výměnou osvětlení
galerie, tak aby bylo možné lépe nasvítit vystavované objekty
a celkově navodit pomocí světel ve výstavním prostoru lepší
atmosféru. 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.

ísečtí senioři nemají šanci zahálet. Jedním z těch kdo se
stará o jejich rozvoj a volnočasovou náplň je Senior Point.
Po prázdninové pauze se od září jeho aktivity začnou opět
rozbíhat naplno a vedle osvědčených přednášek, výletů, tvůrčího
setkávání a kurzů jógy jsou přichystané dvě novinky.
Tancechtivé seniory budou manželé Bártíkovi vyučovat old
time americké tance, moderní country tance a řecké kolové
tance. Do kurzu se mohou hlásit jak páry, tak jednotlivci. Výuka
začne 2. října a bude pokračovat každou středu od 10 do 12
hodin v Hudebním sále Kulturního domu. Kurz je zdarma a tak
tanečníkům bude stačit, když si přinesou vhodné oblečení i
obuv na tanec a ozdobí se dobrou náladou. Zájemci se mohou
hlásit do konce prázdnin každý všední den od 12 do 16 hodin
v pokladně Kulturního domu a od září v Senior Pointu. Ten bude
mít otevřeno od pondělí do pátku od 9 do 14 hodin.
Pokud byste kromě těla chtěli bystřit také mysl, budete mít
šanci na kurzu angličtiny pro seniory. Ten bude zahájen v říjnu a
v klubovně Senior Pointu ho povede lektorka Radka Tomanová.
Za 60 minut výuky zaplatíte pouhých 70 korun. Zájemci se mohou
hlásit, stejně jako na kurzy country tanců, v pokladně Kulturního
domu a od září v Senior Pointu. Kapacita kurzu je osm osob.
V případě většího zájmu je možné vytvořit více skupin, jak pro
začátečníky, tak i pro pokročilé. Termín výuky bude upřesněn po
dohodě s přihlášenými.

KINO PORTYČ ~ ~ ~ váš filmový přístav

Ne 1. září 16:00 3D/ So 14. září 16:00 3D / Ne 15. září 16:00
3D 150 Kč | S20 | PBO| Db | USA

ANGRY BIRDS VE FILMU 2

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

Pá 6. září 20:30 / So 7. září 20:30 / Ne 8. září 20:30 / Po 9. září 20:30
Út 17. září 17:30 / Po 23. září 17:30 / Út 24. září 17:30
140 Kč | 15+! | ČT | USA

TO KAPITOLA 2

Do města Derry se vrací zlo a členové Klubu smolařů spojují své síly na místě,
kde to všechno začalo.
...............................................................................
So 7. září 14:00 / Ne 8. září 14:00 | 100 Kč | S20 | PBO| Db | USA
TLAPKOVÁ PATROLA (PAW Patrol)
V Adventure Bay se schyluje k velké události. Neohrožená Tlapková patrola
totiž zažije svoje nejnovější a speciální dobrodružství v kinech na velkém plátně.
...............................................................................
So 7. září 16:00 3D / Ne 8. září 16:00 / Čt 26. září 18:00
140 Kč | 15+ | ČT | USA

LVÍ KRÁL

Animovaná klasika v novém kabátě.
...............................................................................
So 7. září 18:00 / Ne 8. září 18:00 | 120 Kč | MP | ČT | GB

YESTERDAY
Ne 1. září 18:00 / Po 2. září 20:30 / Út 3. září 18:00 / St 4. září 20:30
St 11. září 20:30 / Po 16. září 18:00 / St 18. září 18:00 / St 25. září 20:30
Čt 26. září 20:30 / Pá 27. září 18:00 | 140 Kč | 12+ | ČR

PŘES PRSTY

Nová komedie Petra Kolečka o lásce pod volejbalovou sítí a hlavně o tom, že
člověk sice udělá hodně chyb, ale přesto vždycky přijde od života nová šance.
...............................................................................
Ne 1. září 20:30 / Po 9. září 18:00 | 120 Kč | 12+ | ČT | USA

NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT

Zapadlá víska Mill Valley. Nad ní se už po generace vznáší stín rodiny
Bellowsů. Právě v jejich sídle sepsala Sarah knihu strašidelných příběhů. Pro
teenagery, kteří ji otevřeli, se tyto příběhy rychle staly až příliš skutečnými.
...............................................................................
Po 2. září 18:00 / Út 3. září 20:30 | 100 Kč | 12+ | ČT | ČR/SRN/DNK

V LÁSCE A VÁLCE

Originální a hravá komedie o muzice a lásce.
...............................................................................
Út 10. září 18:00 | 100 Kč | 12+ | ČT | GB

DIEGO MARADONA

Strhující portrét jedné z nejslavnějších a nejvíce kontroverzních osobností.
...............................................................................
Čt 12. září 18:00 | 110 Kč | 15+ | ČT | F

ANNA

Top modelka v centru nebezpečné operace tajných služeb.
...............................................................................
Čt 12. září 20:30 / So 14. září 20:30 / Ne 15. září 18:00 / Po 16. září 20:30
Po 30. září 18:00 / Út 31. září 18:00 | 140 Kč | 12+ | ČT | GB

PANSTVÍ DOWNTON

Velkolepý film završuje často neuvěřitelné osudy příslušníků starobylého rodu.
...............................................................................

Epické romantické drama podle skutečné události.
...............................................................................
Čt 5. září v 10:00 | 60 Kč | 12+ | ČT | GB/USA

PAVAROTTI

Rozmáchlý i intimní filmový pohled na život, práci a osobu operní legendy.
...............................................................................
Čt 5. září 18:00 | 100 Kč | S20 | 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 příběh o šťastném i bolestném dospívání.
...............................................................................
St 4. září 18:00 / Čt 5. září 20:30 | 120 Kč | 15+ | ČT | USA

KRVAVÁ NEVĚSTA

Mladá nevěsta se provdá do bohaté, podivínské rodiny, která ctí letitou svatební
tradici. Ta se však promění ve smrtící hru, při níž nakonec všichni bojují o přežití.
...............................................................................
Pá 6. září 17:30 / Út 10. září 20:30 / St 11. září 17:30
130 Kč | 12+ | ČT | GB

TENKRÁT V HOLLYWOODU
Devátý film Quentina Tarantina.

So 13. září 19:30 > Premiéra za účasti režiséra filmu Václava Marhoula,
sponzor premiéry Lahůdky U zlaté rybky
Neděli 15. září 20:30 / Út 17. září 20:30 | 150 Kč | 15+ | ČR/SR/Ukrajina

NABARVENÉ PTÁČE

Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů, posílají rodiče
desetiletého syna k tetě Martě na venkov. Teta však záhy nečekaně umírá.
Chlapec se tak musí vydat na cestu a protloukat se sám nepřátelským světem,
ve kterém platí jen místní pravidla, předsudky a pověry. Kvůli své odlišnosti se
během putování setkává se strachem, opovržením a krutostí.

KINO PORTYČ ~ ~ ~ váš filmový přístav

So 14. září / Ne 15. září 14:00 | 130 Kč | S20 | PBO | Db | USA

So 21. září 16:00 / Ne 22. září 16:00 | 130 Kč | S20 | PBO | ČR

Populární stavebnicové sety nabízejí dobrodružství všeho druhu. Zkrátka
spousta akce a hlavně velká zábava v rodinném balení.
...............................................................................
So 14. září 18:00 / St 18. září 20:30 | 130 Kč | 15+! | ČT | USA

ZLATOKOPKY

Nová pohádka přináší zábavu i klasický pohádkový příběh o boji dobra a
lásky se zlem, lakotou a podlostí.
...............................................................................
Pá 27. září 20:30 / So 28. září 20:30 / Ne 29. září 18:00 / Po 30. září 20:30
140 Kč | 15+! | ČR/SRN

V LÁSCE A VÁLCE

Film podle stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše v hlavní roli s Hynkem
Čermákem kombinuje dramatický příběh s černým humorem.
...............................................................................
So 28. září 14:00 / Ne 29. září 14:00 | 130 Kč | S20 | PBO| Db | Kanada

PLAYMOBIL VE FILMU

HODINÁŘŮV UČEŇ

Ramona (Jennifer Lopez) vede tým protřelých striptérek, které se rozhodnou
svým klientům z Wall Street ukázat, zač je toho loket.
...............................................................................
Čt 19. září v 10:00 | 60 Kč | 12+ ČT | ČR/SRN/DNK

NÁRODNÍ TŘÍDA

Epické romantické drama podle skutečné události.
...............................................................................
Čt 19. září 18:00 / Pá 20. září 20:30 / So 21. září 18:00 / Út 24. září 20:30
St 25. září 18:00 | 140 Kč | 12+ | ČT | USA

PRINC KRASOŇ

AD ASTRA

Astronaut putuje k vnějším okrajům sluneční soustavy, aby našel svého otce a
odhalil záhadné jevy, které ohrožují život na naší planetě. Při tom odhaluje
tajemství, která zpochybňují podstatu lidské existence a naše místo ve vesmíru.
...............................................................................

Co mají společné Sněhurka, Šípková Růženka či Popelka? Všechny jsou zamilované
do Prince Krasoně. Ještě když byl malý chlapec, zlomyslně ho zaklela zlá královna.
Od té doby se do něj každé děvče v království beznadějně zamiluje.
...............................................................................
So28.září14:003D/Ne29.září14:00
3D150Kč/2D130Kč|S20|PBO|Db|USA

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK

Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím bylo
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
...............................................................................
So 28. září 18:00 / Ne 29. září 20:30 / Út 31. září 20:30
130 Kč | 12+ | ČT | USA

DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU

Dva mladí lidé přijíždějí do New Yorku na víkend. Špatné počasí jim připraví
sérii nečekaných dobrodružství. Nová romantická komedie v režii filmového
mága Woodyho Allena.

LETNÍ KINO hvězdy pod hvězdami
Čt 19. září 20:30 / Ne 22. září 20:30 | 130 Kč | 15+! | ČT | USA

Čt 5. září 20:00 | 140 Kč | 15+! | ČT | USA

Ještě jednou, naposled a osudově přichází do kin John Rambo v podání Sylvestra
Stalloneho. Pátým dílem „Rambo: Poslední krev“ uzavře svůj téměř čtyřicet let
dlouhý příběh legendární postavy akčního filmu. Po nelítostných bojích v džungli a
poušti ho uzavře tam, kde snímkem První krev začal. Doma v Americe.
...............................................................................
Pá 20. září 18:00 / So 21. září 20:30 / Ne 22. září 18:00 / Po 23. září 20:30
140 Kč | 12+ | ČR

Do města Derry se vrací zlo a členové Klubu smolařů spojují své síly na místě,
kde to všechno začalo.
......................................................................
Pá 6. září 20:30 / Ne 8. září ve 20:00 | 140 Kč | 12+ | ČR

RAMBO: POSLEDNÍ KREV

ROMÁN PRO POKROČILÉ

Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu,
lože a účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich morálku a sebevědomí? To vše se
dozvíte v této romanticky korektní komedii s Markem Vašutem v hlavní roli.
...............................................................................
So 21. září 14:00 / Ne 22. září 14:00
130 Kč | S20 | PBO| Db | Kanada

PSÍ KUSY

Lumpík je tak trochu rozmazlený, ale veselý pes, který nic neví o skutečném světě
plném nástrah. Jednoho dne se ale bude muset vydat za plot svého bezpečného
domova a zažije dobrodružství, které si ani ve snu nedokázal představit.

TO KAPITOLA 2

PŘES PRSTY

Nová komedie Petra Kolečka o lásce pod volejbalovou sítí a hlavně o tom, že
člověk sice udělá hodně chyb, ale přesto vždycky přijde od života nová šance.
......................................................................
Pá 13. září 20:00 | 590 Kč

MICHAL DAVID OPEN AIR TOUR 2019

No jak to jenom popsat. Asi jako koncertní Disco příběh, kdy na podiu bude
teda šoumen zpívat o tom, že sbíráme céčka, pijeme colu, jsme děti ráje co
mají prima rodiče. A protože máme jako poupata krásný úděl, tak chceme
žít nonstop. Počítá i s tím, že letní kino nemá střechu a tak si sebou bere spolu
s ruskou Mášou i kamaráda do deště Sagiho. Určitě nehrozí, že by na tento
mejdan podle plánu nikdo nepřišel.

POZVÁNKA
dny české státnosti
královskéHo
pŘeMyslovskéHo
Města písku

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE…
5. říjen | Kulturní dům

MIG
21 ~ HYJÉ! TOUR
..................................................................................................................
3. října | Trojice

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

LEŽ
|B|
..................................................................................................................
10. října | Divadlo Fráni Šrámka

MARYŠA
|A|
..................................................................................................................
12. října | Kulturní dům

MONKEY
BUSINESS ~ BAD TIME FOR GENTLEMEN
..................................................................................................................
22. října | Divadlo Fráni Šrámka

LADISLAV
ZIBURA ~ PRÁZDNINY V EVROPĚ
..................................................................................................................
23. října | Divadlo Fráni Šrámka

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

OSCAR
PRO EMILY |C|
..................................................................................................................
29. října | Divadlo Fráni Šrámka

VANDRÁCI
VAGAMUNDOS
..................................................................................................................
3. listopadu | Divadlo Fráni Šrámka

D

10.—12. října 2019

ny královského přemyslovského města Písku nabídnou 10. a 11.
věnováno
října koncerty, přednášky
i prezentaci infocenter dalších měst
založených nebo zvelebených Přemyslem Otakarem II. Smyslem
akce je nejen
připomenout
odkaz významného
panovníka, ale také
30. výročí
osvobození
od totality
novodobé české dějiny a to v souvislosti
s výročím 30 let od Sametové
a
revoluce a 15 let od vstupu ČR do Evropské unie.
15. výročí
do evropské
uniehistoriků,
Program
nabídnevstupu
přednášky
předních českých
ale také koncert Jaroslava Hutky či prezentace přemyslovských
měst z Čech a Moravy. Dny královského přemyslovského města
Písku se budou odehrávat v nové budově Městské knihovny,
v Prácheňském muzeu, v Kulturním domě a kině Portyč, ve
Sladovně, v Muzeu městské elektrárny nebo v Děkanském
kostele a zapojí se také Filmová akademie Miroslava Ondříčka
a Základní umělecká škola Otakara Ševčíka.
Setkání přemyslovských měst už probíhalo v rámci oslav české
státnosti v roce 2018 v Praze i v Písku. Letos své prezentace do
Písku připravují například Ústí nad Labem, Kutná Hora, Hlučín,
Uherské Hradiště
a řada dalších. Podrobný program bude v
královské
průběhu měsíce
září zveřejněnpŘeMyslovské
na www.centrumkultury.cz.
Město kraj
písek
Akci podporuje Jihočeský
a město Písek. Osobní
záštity nad touto akcí převzala starostka města Písku Mgr.
Eva Vanžurová, člen Poslanecké sněmovny České republiky a
současný místostarosta města Písku JUDr. Ondřej Veselý.

SMÍM
PROSIT?… |B|
................................................................................................................
6. listopadu | Divadlo Fráni Šrámka

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

SOUKROMÉ
ROZHOVORY |A|
................................................................................................................
21. listopadu | Divadlo Fráni Šrámka

MIROSLAV
DONUTIL ~ CESTOU NECESTOU
..................................................................................................................
25. listopadu | Divadlo Fráni Šrámka

FANTASTICKÁ
ŽENA |C|
................................................................................................................
26. listopadu | Divadlo Fráni Šrámka

JAKUB
SMOLÍK ~ 60
..................................................................................................................
1. prosince | Kulturní dům

VÁNOČNÍ
NOKTURNO
..................................................................................................................
4. prosince | Divadlo Fráni Šrámka

DVA
NAHATÝ CHLAPI
..................................................................................................................
10. prosince | Divadlo Fráni Šrámka

RADŮZA

SLEDUJTE NÁS

REPORTÁŽE • POZVÁNKY

fb.com/centrumkulturymestapisek
Vysvětlivky k použitým zkratkám:
MP / PBO ~ mládeži přístupno / přístupné bez omezení
12+ / 15+! ~ nevhodné do 12 let / nepřístupné do 15 let
DB / ČT ~ dabing / české titulky
pp / nm ~ předprodej / na místě
90´ bp / sp ~ 90 minut bez / s přestávkou
SP ~ Senior Pas
S20 ~ sleva pro děti a mládež 20 Kč
~~~~~~~
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
na pokladně Senior Pointu 9:00–12:00
~~~~~~~
Inzerci, tipy nebo i vaše zajímavé články nám pošlete na:
marketing@centrumkultury.cz
Uzávěrka na říjen > čtvrtek 12. září
~~~~~~~
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

