
ŘÍJEN 2019

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

KINO PORTYČ

TROJICE

GALERIE PORTYČ

SENIOR POINT
KULTURNÍ DŮM

LETNÍ KINO
VENKOVNÍ AKCE

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)

ŘÍJNOVÝ NÁŠUP KONCERTŮ
FILMOVÝ PÍSEK 2019
KOLEM SVĚTA ZA TŘI VEČERY

KULTURNÍ
PÍSEK



Milí přátelé, 

Kino Portyč se může pyšnit tím, že na rozdíl od biografu 
v Benátkách během projekce filmu Nabarvené ptáče nikdo 
neodešel ze sálu. Myslím, že to potěšilo i přítomného režiséra 
Václava Marhoula, který se tímto uměleckým počinem nominoval 
mezi nejdiskutovanější události nejen filmového světa. Kdo si 
nenechal ujít toto mimořádné dílo, odnesl si zážitek, který ještě 
bude muset dozrát, aby člověk pochopil, že svět není černobílý. 

Ve znamení filmu se ostatně ponese i říjen, jelikož pro vás 
chystáme 2. ročník přehlídky Filmový Písek. Během tohoto 
festivalu se můžete těšit nejen na hrané filmy, ale také na 
studentské snímky z produkce Filmových píseckých škol a na 
doprovodný hudební program v podobě koncertu Tata Bojs nebo 
táborského Swing Bandu. S blížícím se festivalem dokončujeme 
malý sál s kapacitou čtyřiceti diváků, ve kterém bychom chtěli 
dát prostor filmovému klubu. 

Nezapomeňte se zastavit v Galerii Portyč, kde se nám podařilo 
nainstalovat nové osvětlení. Čilý stavební ruch se dotkl i Divadla 
Fráni Šrámka. V jeho těsné blízkosti vyroste do půli listopadu 
nová parkovací plocha. No a další naší novinkou, na které jsme 
posledních pár týdnů pracovali, je přehledný „videoweb“ na 
adrese www.ckmp.cz/video, kde naleznete videa z našich akcí a 
také všechny díly Píseckého kulturního magazínu. 

Hezké dny přímo z epicentra kulturního dění Vám přeje

Josef Kašpar 

josef.kaspar@centrumkultury.cz

BAVILO VÁS více na: www.ckmp.cz/fotogalerie SLOVO ÚVODEM

foto © Tom Droppa
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Filmy z Písku

Druhý ročník festivalu Filmový Písek 2019 propojí filmovou 
minulost a současnost města. Nabídne divákům současné 
filmy tvůrců, kteří mají vztah k Písku nebo Jihočeskému 

kraji, ale také staré české filmy, které se ve městě natáčely. Tak 
jako každý filmový festival, i ten písecký bude mít na programu 
předpremiéry filmů, setkání s umělci, workshopy i doprovodný 
program. 

„Chceme filmovým fanouškům nabídnout filmy nejrůznějších 
žánrů. Hrané i dokumentární. Snímky zkušených tvůrců i studentů 
FAMO. Předpremiéry, ale i časem a diváky prověřené tituly. A v 
neposlední řadě doprovodný program, ať už slavností zahájení 
a zakončení, tak páteční koncert kapely Tata Bojs,“ naznačil 
program letošního festivalu ředitel Centra kultury města Písku 
Josef Kašpar. Festival Filmový Písek se bude od 17. do 20. října 
odehrávat v Kině Portyč a Kulturním domě v Písku. 

Na festival bude možné si za 490 korun zakoupit 
permanentku, která opravňuje ke vstupu na všechny projekce, 
slavností zahájení i zakončení a další doprovodný program, 
včetně pátečního koncertu Tata Bojs od 21 hodin v Kulturním 
domě. Pokud vás zajímají pouze projekce a slavnostní zahájení 
a zakončení, vyjde vás permanentka na festival na 290 Kč. 
Vstupenka na slavnostní zahájení včetně následné projekce filmu 
Hra bude stát 150 Kč, lístek na slavnostní zakončení s táborským 
Swing Bandem vyjde na 100 korun a vstupné na jednotlivé filmy 
bude za 50 korun. Samostatný lístek na koncert skupiny Tata 
Bojs si ceníme v předprodeji na 290 a na místě na 350 korun. 

TĚŠTE SE NA…

Říjnový nášup koncertů

Jazz, rock, pop, klasika - na co máte největší chuť? V říjnu 
si z nabídky koncertů v Centru kultury města Písku vybere 
opravu každý a může si i přidat. Bude to opravdový nášup, 

který bude pokračovat i v listopadu a prosinci. Tak nalaďte uši 
a jdeme na to. 

Začneme 3. října v 19 hodin koncertem Viléma Veverky a 
Kateřiny Englichové v koncertní síni Trojice.  Oba interpreti patří 
mezi největší hvězdy české scény a posouvají hranice vnímání 
hudby. 

Jen o dva dny později, 5. října ve 21 hodin, zavítá do 
Kulturního domu skupina MIG 21 s turné HYJÉ! Za týden, 12. října 
od 20 hodin, bude mít svou zastávku v Písku v kulturáku kapela 
Monkey Business, která na šňůře představuje novou desku Bad 
Time For Gentlemen. A za dalších šest dnů, 18. října od 21 hodin, 
vystoupí také v Kulturním domě Tata Bojs v rámci doprovodného 
programu festivalu Filmový Písek.

Jsme rádi, když se na koncertech dobře bavíte a ještě 
raději jsme, když svou účastí přispějete na dobrou věc. A to 
můžete 20. října od 18:30 návštěvnou koncertu The Art of Jazz 
Trio uskupení The MUH Trio. Trio tvoří vynikající italský pianista 
Roberto Magris, kontrabasista František Uhlíř a česká bubenická 
legenda Jaromír Helešic. Vstupné na koncert v koncertní sini 
Trojice je dobrovolné a celý výtěžek bude použit na péči o 
pacienty domácího hospicu Athelas.

Maratón říjnových koncertů zakončí 23. října od 19 hodin 
koncert Václava Neckáře se skupinou Bacily. Na koncert Příběhy, 
písně, balady, který už předznamená blížící se advent, přijďte 
do Divadla Fráni Šrámka. 

Vstupenky na všechny zmíněné koncerty zakoupíte na webu 
centrumkultury.cz a ve všední dny na pokladně Kulturního domu 
(8:00—16:00) a Senior Pointu (9:00—14:00). 



středa 2. října od 8:30 a 10:00 | 70 Kč 
POHÁDKY Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY 
Divadlo Scéna Zlín 
Daleko za lesem, na pasece. Pod stromy, pod mechem a kapradím 
stojí pařezová chaloupka. A kdo v ní bydlí? Dva roztomilí mužíčkové. 
Jeden spíše hubeňour. Druhý spíše tlouštík. Křemílek a Vochomůrka. 
Radostně spolu hospodaří. Společně prožívají spoustu veselých a 
hravých příhod. A... slyšíte? Z chaloupky se ozývá: ,,Vochomůrko 
vstávej“. Veselá pohádka, plná hravosti, humoru a písniček. 
.....................................................................................................

úterý 8. října od 19:00 | Divadlo | 380/350/320 Kč 
LEŽ |B|
Divadlo Verze Praha 
Alice a Michel jsou poměrně šťastný a spokojený manželský pár. 
Jednoho dne čekají hosty k večeři – své dlouholeté přátele Laurence a 
Pierra, kteří také žijí v harmonickém manželství. Alice je ale celá nesvá 
a žádá po manželovi, aby večeři na poslední chvíli odvolal. Ten se 
samozřejmě brání a chce znát důvod, proč by to měl udělat. Ovšem 
ona mu pravý důvod nechce říct: toho dne dopoledne zahlédla ve 
městě Pierra, jak se líbá s cizí ženou. Alice je tak postavena před velké 
morální dilema: udělá přítelkyni větší službu, když jí o tom řekne, nebo 
když jí to naopak zamlčí? Proto by pro ni bylo vůbec nejlepší, kdyby se 
večeře neuskutečnila a ona mohla své rozhodování odložit. Michelovi 
se nakonec se svým problémem svěří; Alice se lehce přiklání k tomu říci 
pravdu, Michel naopak k tomu lhát. Oba se rozhodnou večeři odložit, 
ovšem v tu chvíli už jejich přátelé zvoní u dveří a společný večer musí 
proběhnout… 
režie: Thomas Zielinski 
hrají: Petra Špalková, Petr Lněnička, Jan Dolanský a Eva Kodešová 
nebo Gabriela Mikulková

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA 

středa 9. října od 19:00 | Divadlo | 390/360/330 Kč 
MARYŠA |A|
Divadlo Petra Bezruče Ostrava
Klasika z nejklasičtějších u Bezručů / my víme, co je pro tebe dobré, 
dcero naše / cesta z nesvobody? / uvařit kávu / hodně hořkou / 
děvčico nešťastná, tys ho otrávila? Bezruči pod režijním vedením 
Janky Ryšánek Schmiedtové se chopili nejklasičtějšího díla českého 
dramatu – Maryši Aloise a Viléma Mrštíkových. Tragický příběh 
nešťastné dívky donucené podlehnout společenskému a rodinnému 
nátlaku zná asi každý. Co je ale na tomto příběhu současného? 
Jakým očekáváním, požadavkům a „dobrým radám“ jsme vystaveni 
my? My víme, co je pro tebe dobré, dcero naše. 
Režie: Janka Ryšánek Schmiedtová 
Hrají: Pavla Gajdošíková, Norbert Lichý, Markéta Haroková, Dušan 
Urban, Vojtěch Říha, Marcela Čapková, Kateřina Krejčí, Marie 
Viková, Markéta Matulová, Magdaléna Tkačíková 
Cena divadelní kritiky: nejlepší ženský výkon 2018 Pavla Gajdošíková 
.....................................................................................................
neděle 13. října od 10:00 | 195 Kč
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA ~ AŤ ŽIJÍ POHÁDKY! 
V zbrusu novém představení se Štístko a Poupěnka se svými broučky 
dostanou do pohádkového lesa. Natrefí na skřítka Tik Ťaka, kterého 
ještě nikdo nechytil. Naučí Pyšnou princeznu kouzelná slůvka. 
Pomůžou Karkulce, aby jí nesežral vlk. Potkají Jeníčka a Mařenku a 
perníkovou chaloupku. Budou si hrát na Pejska a Kočičku. Dokonce 
jim bude plnit sny Zoubková víla. Budeme papat ovoce a zeleninu 
se supermanem Mňamáčkem. Nezapomenou, že jen Kamarádi drží 
všichni za jednoho a jeden za všechny. A samozřejmě zahrají a 
zazpívají svoje osvědčené hity, které broučkové tak milují. 
.....................................................................................................
úterý 15. října od 19:00 | 420/400/380 Kč 
GERALDINE ARON ~ MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD 
Můj báječný rozvod je laskavá komedie, kterou irská autorka 
věnovala všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami. Všech patnáct 
postav vytváří Eliška Balzerová. Hra se poprvé uváděla v irském 
Druid Theatre, odkud se přesunula do londýnského divadla Apollo 
ve West Endu, kde obdržela cenu Olivier nomination for Best 
Entertainment. I když se od doby svého vzniku hraje ve 32 zemích, 
autorka uvádí, že pražská produkce patří mezi její nejoblíbenější. 
Od premiéry v roce 2003 se představení těší nepřetržitému zájmu 
diváků a je dosud nejdéle uváděným titulem Geraldine Aron v 
jedné zemi. 

fb.com/divadlofranisramka



DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

úterý 22. října od 19:00 | 180 Kč / 140 Kč studenti & senioři
LADISLAV ZIBURA ~ PRÁZDNINY V EVROPĚ 
Mladý spisovatel a blonďatý rošťák Ladislav Zibura se vrací na 
pódia s novým stand-upem. Tentokrát se vydal do oblasti, která je 
dostupná a krásná, přesto o ní většina cestovatelů nemluví. Vydal se 
prostopovat Evropu. Přijďte se zasmát u jeho vyprávění o 14 000 
kilometrů dlouhé cestě na sedadle spolujezdce. Ladislav vás ve 
společnosti svérázných řidičů provede čtrnácti zeměmi – z horkého 
předměstí Athén přes malebné albánské vesnice až za polární kruh. 
Odhalí vám přitom místa, na která jste se vždycky chtěli podívat, 
jen jste o nich dosud neslyšeli. A taky vám se svým nakažlivým 
optimismem dokáže, že jste se narodili na tom nejrozmanitějším 
kontinentu světa. 
.....................................................................................................

středa 23. října od 19:00 | 490 Kč 
VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY 
Příběhy, písně, balady 
Legenda české popové scény opět v Písku. Přijďte se naladit na 
vánoční notu hudbou oblíbeného zpěváka Václava Neckáře a jeho 
doprovodné skupiny Bacily. Příběhy, písně, balady — nejslavnější 
hity i skladby, které do Divadla Fráni Šrámka vnesou první nádech 
přicházejících Vánoc. 

čtvrtek 24. října od 19:00 | 380/350/320 Kč 
OSCAR PRO EMILY |C|
Studio DVA divadlo Praha 
Konverzační komedie s překvapivými zvraty. Stárnoucí manželský 
pár Emily a Henry čekají na předávání Oscarů. Oba doufají, že 
jejich celoživotní herecké dílo bude odměněno. Čas do večerního 
ceremoniálu si krátí diskusemi o vhodném oblečení a vzpomínkami. 
Jakmile se objeví Jeff z donáškové služby, mají konečně publikum, 
které tolik potřebují. Mladý poslíček ovšem svými zvídavými 
otázkami brzy odhalí, že ne vše, co si myslí a říkají, je pravda. A na 
závěr přijde velké překvapení… 
Režie: Petr Slavík 
Hrají: Carmen Mayerová, Petr Kostka, Ivan Lupták / Václav Jílek 
.....................................................................................................

úterý 29. října od 19:00 | 290 Kč
VANDRÁCI VAGAMUNDOS 
Herci Pavel Liška, Honza Révai a kameraman Hynek Bernard tři 
měsíce vandrovali po střední Americe. Nejdřív byli viděni v Panamě, 
pak mířili do džunglí Kostariky, vandrovali po velké Nikaragui, přes 
varování projeli Honduras, pak i zemi plnou vulkánů El Salvádor, 
nádhernou Guatemalu, maličké Belize a obrovské Mexiko. Vybavili 
se kamerami, foťáky a dronem. Chtěli poznat místní kulturu, 
indiánské legendy a zažít i nečekané. Cestopisný večer s Vandráky 
Pavlem Liškou a Honzou Révaiem, kteří na své přednášce představí 
i to, co se nevešlo do jejich cestovatelsko zábavného pořadu na 
Prima COOL.



úterý 1., 8., 15., 22. října od 19:00
TANEČNÍ KURZY A
&
středa 2., 9., 16., 23. října 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.
.....................................................................................................
středa 2., 9., 16., 23., 30. října od 16:00 | Hudební sál
& 
čtvrtek 3., 10., 17., 24., 31. října od 16:00 | Hudební sál
TANEČNÍ KURZY PRO DĚTI
TK Torra Písek
Taneční kurzy latinskoamerických a standardních tanců pro děti a 
mládež pod vedením Viktora a Tamary Houdkových.
.....................................................................................................
čtvrtek 3. října od 13:00 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU
.....................................................................................................
sobota 5. října od 10:00 
SETKÁNÍ NEJSTARŠÍCH OBČANŮ 
se starostkou města
.....................................................................................................

sobota 5. října od 21:00 | 375 Kč
MIG 21 ~ HYJÉ! TOUR
Kapela MIG 21 vyráží na koncertním turné HYJÉ! V podzimní části 
se 5. října zastaví v Písku.
.....................................................................................................
neděle 6., 13., 20., 27. října od 18:00 | Hudební sál
TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
Podzimní taneční kurzy pro dospělé pod vedením sourozenců 
Viktora a Tamary Houdkových.
.....................................................................................................
pondělí 7., 14., 21. října od 14:30 | Hudební sál
JÓGA
Pravidelné kurzy jógy pod vedením Kataríny Šuňavské od půl třetí 
a Kamily Ševčíkové od čtvrt na pět.

pondělí 7., 14., 21., 28. října od 18:00 | Hudební sál
TANEČNÍ KURZY PRO DĚTI
TK Torra Písek
Taneční kurzy latinskoamerických a standardních tanců pro děti a 
mládež pod vedením Viktora a Tamary Houdkových.
.....................................................................................................
čtvrtek 10. října od 17:30 | Hudební sál | Zdarma
JAK JSME SE ZMĚNILI
společnost nejen v Písku — ve víru času
beseda s generálem Petrem Pavlem, diplomatem Petrem Kolářem,
poslancem JUDr. Ondřejem Veselým a básníkem a písničkářem 
Jaroslavem Hutkou. Besedu uvádí Mgr. Jiří Šesták, Ph.D.
.....................................................................................................
čtvrtek 10. října od 19:30 | Hudební sál | Zdarma
JAROSLAV HUTKA
Koncert významného českého písničkáře Jaroslava Hutky v rámci 
akce Dny české státnosti královského přemyslovského města Písku.
.....................................................................................................

sobota 12. října od 20:00 | pp 350 Kč / nm 390 Kč
MONKEY BUSINESS ~ BAD TIME FOR GENTLEMEN
Na desku Bad Time For Gentlemen navázala kapela Monkey 
Business stejnojmenným turné po českých a slovenských městech. V 
Kulturním domě v Písku bude mít zastávku 12. října. Na turné zve 
neotřelou poetickou formou baskytarista kapely Monkey Business 
Pavel Mrázek: „Nuže k věci, moji milí. Dozvíte se v malé chvíli, že po 
klubech jedem šňůru, kde uzříte divů fůru. Zahrajem jak starý kousky 
pro slečny i jejich klouzky. Zahrajem i z nový desky se srdcem a 
hlavně hezky. Na své si přijdeš, věc je jistá, ať Turek jsi, či jehovista.“
.....................................................................................................
neděle 20. října od 10:00 | Loutkový sál | 50 Kč
TŘI POHÁDKY
Ochotnický soubor Copánek
Ochotnický soubor Copánek srdečně zve na představení Tři 
pohádky. Tři známé klasické pohádky plné humoru a nápadité 
výpravy. Přijďte se podívat, jak dopadne putování Jeníčka a 
Mařenky v pohádce Perníková chaloupka, zda Lesní žínka může 
také v nouzi pomoci nebo jestli Smolíček dodrží svůj slib. Jistě 
potěšíme jak malé, tak velké diváky.

KULTURNÍ DŮM



Pátek 18. října od 21:00 | pp 290 Kč / nm 350 Kč 
TATA BOJS
Doprovodný koncert v rámci Filmového Písku
.....................................................................................................
sobota 19. října od 20:00 | Velký sál | pp 200 Kč / nm 250 Kč
SALSA PLES
Centrum kultury města Písek a exoticDANCEntre zvou na jedinečný 
ples v ČR zaměřený na karibské rytmy - salsu, bachatu ad. Během 
večera vám bude k tanci a k poslechu hrát kubánská kapela Mezcla 
Orquesta, uvidíte řadu tanečních vystoupení, nebude chybět ani 
karnevalová samba a další program. Večerem provází moderátorka 
Lucie Turnerová.
.....................................................................................................

čtvrtek 24. října od 17:00 | 80 Kč
SENIORSKÝ VEČER ~ PIŇAKOLÁDA
K poslechu a tanci zahraje nejen seniorům z TV Šlágr známé 
a oblíbené duo PiňaKoláda.
.....................................................................................................
pátek 25. října od 20:00
MATURITNÍ PLES
SZdŠ Písek ~ 4.B
.....................................................................................................
sobota 26. října od 20:00
MATURITNÍ PLES
VOŠ a SLŠ Písek ~ 4.B

KULTURNÍ DŮM

Kolem světa za tři večery 

Ze skříní stále častěji vytahujeme teplé oblečení a ohříváme 
se prohlížením fotek z letní dovolené. V duchu si malujeme, 
jaké by to bylo, nemuset se celý rok těšit na jeden dva týdny 

vytouženého volna, ale cestovat častěji. Aby už samotná cesta 
byla cíl. Své o takovém cestování ví Ladislav Zibura, ale také 
herci Pavel Liška, Honza Révai a kameraman Hynek Bernard 
nebo Jakub Venglář. A o své zážitky se s vámi rádi podělí po tři 
večery na přelomu října a listopadu. 

První přijede do píseckého Divadla Fráni Šrámka 22. října 
mladý spisovatel Ladislav Zibura. Píseckým divákům není 
neznámý, bude u nás už počtvrté. Na pěších poutích do Říma, 
Santiaga de Compostely nebo Nepálu už nachodil přes 5 
tisíc kilometrů, další tisíce kilometrů najezdil na kole a stopem. 
Na pódia se vrací s novým stand-upem. Tentokrát se vydal 
prostopovat Evropu. 

To Vadráci Vagamundos — herci Pavel Liška, Honza Révai 
a kameraman Hynek Bernard tři měsíce vandrovali po střední 
Americe. Chtěli poznat místní kulturu, indiánské legendy a zažít 
i nečekané. Jestli se jim to povedlo, to snad prozradí v Divadle 
Fráni Šrámka 29. října.

A putování zakončíme v Asii, konkrétně v Íránu, kam nás zavede 
ve svém stand-upu Jakub Venglář. Jeho přednáška Vítejte v Íránu 
je okořeněná notnou dávkou humoru, vyšperkovaná kvalitními 
fotografiemi a doplnění užitečnými radami na cesty. Zavede 
vás do země, která vám za 24 hodin dá estetickou nálož, že si 
budete připadat, jako by na vás spadla Sixtinská kaple. Jakub 
Venglář při svém putování míří na místa, která noha turisty zatím 
moc nepošlapala. V Písku se o své zážitky podělí ve čtvrtek 7. 
listopadu v Hudebním sále Kulturního domu.

Na všechny cestovatelské přednášky si už teď můžete 
zakoupit lístky na www.centrumkultury.cz. Přijďte se něco 
zajímavého dozvědět, přesvědčit se o tom, že zpožděné letadlo 
na dovolenou do Řecka je banalita a že zdánlivě nepohodlné 
cestování může být tou nejlepší cestou. Cestou k sobě samému, k 
poučení, pokoře, ale i nalezení netušené síly, odvahy a nadhledu.

POZVÁNKA



KONCERTNÍ SÍŇ TROJICE
Úterý 1. října od 10:00
IMATRIKULACE 
akademie III. věku
.....................................................................................................

Čtvrtek 3. října od 19:00 | pp 280 Kč / nm 300 Kč
VILÉM VEVERKA & KATEŘINA ENGLICHOVÁ
Pomyslíme-li na klasickou hudbou, napadnou nás jména Kateřiny Englichové 
a Viléma Veverky pravděpodobně mezi prvními. Oba interpreti, které 
můžeme směle zařadit mezi největší hvězdy české scény, tvoří hudební tým 
již více než 13 let. Společně vystupují na prestižních domácích i zahraničních 
festivalech. Jejich interaktivní projekt Get inspired by impressions, který se 
váže ke stejnojmennému albu (Impressions / Supraphon), zásadně posouvá 
hranice vnímání hudby jako takové. Publiku se tak na půdorysu hudební 
performance nabízí zcela unikátní a neopakovatelný zážitek.
.....................................................................................................
Pátek 18. října od 11:00
IMATRIKULACE 
FAMO a SVOŠF
.....................................................................................................

Neděle 20. října 18:30  
THE MUH TRIO 
The art of jazz trio
The MUH Trio tvoří vynikající italský pianista Roberto Magris, 
kontrabasista František Uhlíř a česká bubenická legenda Jaromír 
Helešic. Trio zahraje jazzový koncert, jehož výtěžek bude použit na 
péči o pacienty domácího hospicu Athelas. Program se skládá ze 
známých jazzových standardů i originálních skladeb

SENIOR POINT
Úterý 1. října od 14:15 | Klubovna DFŠ    
TŘI VETERÁNI ~ SENSESSION
Vezměte nástroje, nalaďte hlasy i basy a přijďte si zazpívat do 
Senior Pointu v Divadle Fráni Šrámka. Seniorské setkání SenSession 
s Mgr. Helenou Titlbachovou, pravidelně jednou za měsíc.
.....................................................................................................
Středa 2. října | Hudební sál Kulturního domu
COUNTRY TANCOVÁNÍ
Výuku old time amerických tanců, moderních country tanců a 
řeckých kolových tanců vedou v Kulturním domě manželé Bártíkovi. 
Podzimní kurz pro seniory se koná každou středu od 10 do 12 
hodin v Hudebním sále Kulturního domu. Na výuku s sebou zájemci 
potřebují dobrou náladu, vhodné oblečení a obuv na tanec.
Kurz připravil písecký Senior Point a je zdarma.
.....................................................................................................
Pondělí 7. října od 10:00 | Klubovna DFŠ     
KAPITOLY Z RODINNÉHO PRÁVA
Přednáška a beseda s Mgr. Slaninkovou, bývalou dlouholetou 
soudkyní Okresního soudu v Písku.
.....................................................................................................
Úterý 8. října od 17:00 | Galerie Portyč
VERNISÁŽ VÝTVARNÝCH PRACÍ
absolventů Akademie umění a kultury, vzdělávání 3. věku 
Úvodní slovo paní Marcela Bláhová, ZUŠ Písek. 
Výstava potrvá od 8. října do 1. listopadu.
.....................................................................................................
Středa 9. října od 9:00 | Klubovna SP   
PLETKY S VLASTOU
Nebuďte s ručními pracemi doma, vezměte klubíčka, háčky, jehlice 
i své rozpracované modely a přijďte se podělit o zkušenosti, zeptat 
se na jiné postupy.
.....................................................................................................
Středa 16. října od 10:00 | Klubovna SP 
ŽIVOT V PRÁVU
Cyklus přednášek s Mgr. Jaroslavem Hávou - dlouholetým soudcem 
Okresního soudu v Písku.
.....................................................................................................
Čtvrtek 17. října | Vyprodáno   
ZÁJEZD DO BRNA
Vila Tugendhat a další zajímavosti jihomoravské metropole.
.....................................................................................................
Středa 23. října od 9:00 | Klubovna SP
PLETKY S VLASTOU
.....................................................................................................
Středa 23. října od 10:00 | Klubovna DFŠ        
MONGOLSKO, ZEMĚ NEZNÁMÁ
Povídání a promítání o Mongolsku s Ing. Václavou Altschmiedovou
.....................................................................................................
Úterý 22. a 29. října od 9:00 a 10:15, pátek 25. října od 9:00 
JÓGA
Cvičení jógy pod vedením Radky Tomanové, akreditované cvičitelky 
MŠMT. S sebou si do klubovny Divadla Fráni Šrámka vezměte 
dobrou náladu, cvičební úbor a podložku. Cvičíme každé úterý 
od 9:00 a od 10:15 a každý pátek od 9:00. Vstupné 70 Kč, pro 
držitele Senior Pasu 50 Kč



KINO PORTYČ ~ ~ ~ váš filmový přístav

úterý 1. října 17:30 / středa 2. října 17:30 / úterý 15. října 17:30 
středa 16. října 20:00 | 140 Kč | 12+ | ČR
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.
...........................................................................................................
úterý 1. října 20:30 | 130 Kč | 12+ | ČT | USA
DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU 
Dva mladí lidé přijíždějí do New Yorku. Špatné počasí jim připraví sérii 
nečekaných dobrodružství. Nová komedie v režii mága filmu Woodyho Allena.
...........................................................................................................
středa 2. října 20:00 / čtvrtek 3. října 17:00 | 140 Kč | 18+! | ČR/SR/Uk
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.
...........................................................................................................
čtvrtek 3. října 10:00 | 60 Kč | MP |ČR
HODINÁŘŮV UČEŇ
Nová pohádka přináší zábavu i klasický pohádkový příběh o boji dobra a 
lásky se zlem, lakotou a podlostí. 
...........................................................................................................
čtvrtek 3. října 20:00 | 100 Kč | 15+! |ČT | ČR
TICHÉ DOTEKY 
Mia začíná pracovat v zahraničí jako au-pair pro rodinu z vyšší vrstvy. Musí 
se starat nejen o honosný dům ve vilové čtvrti, ale především o desetiletého 
Sebastiana. Již první setkání však naznačí, že od ní bude očekáváno mnohem 
více. Postupně se ukazuje, že nová rodina vyznává řadu striktních pravidel 
včetně radikálního přístupu k výchově chlapce. 
...........................................................................................................
pátek 4. října 18:00 / sobota 5. října 18:00 / neděle 6. října 20:30 
pondělí 7. října 17:30 | 130 Kč | 12+ | ČT | USA
DOKÁŽEŠ UDRŽET TAJEMSTVÍ? 
Romantický příběh podle stejnojmenného knižního bestselleru Sophie Kinselly. 

pátek 4. října 20:30 DB / sobota 5. října 20:30 ČT 
neděle 6. října 18:00 DB / pondělí 7. října 20:00 ČT
pondělí 21. října 17:30 DB/ úterý 22. října 20:00 ČT 
pondělí 29. října 20:00 DB | 140 Kč | 15+! | USA
JOKER 2
Zkrachovalý komediant Arthur Fleck se dlouho pohybuje na tenké hranici 
mezi realitou a šílenstvím. Jednoho dne se ve svém obleku klauna potuluje po 
ulicích Gotham City a dostává se do konfliktu s brutálními zloději. Pomalu se 
roztáčí spirála událostí dosahující hrozivých rozměrů. Všemi opuštěný Fleck se 
začne čím dál více propadat do hlubin šílenství a postupně se mění v ikonu 
zločinu, kterou svět brzy bude znát pod jménem Joker.
...........................................................................................................

sobota 5. října 14:00 / neděle 6. října 14:00
130 Kč | S20 | MP | český DB | GB/ USA/F
OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON 
Poblíž farmy havaruje jedna pěkná mimozemská rošťanda. Seznamte se s 
Lu-Lou! Její nadpřirozené síly a lumpárny galaktické velikosti jsou přesně to 
pravé ořechové pro nezbedného Shauna. 
...........................................................................................................
sobota 5. října 16:00 3D / neděle 6. října 16:00
3D 140 Kč / 2D 120 Kč | S20 | MP | DB | USA
LVÍ KRÁL 
Režisér Jonh Favreau vypráví animovanou klasiku za pomoci nových filmových 
technologií a uvádí známé postavy zcela novým, realistických způsobem.
...........................................................................................................
úterý 8. října 17:30 / středa 9. října 20:00 | 120 Kč | 15+! | ČT | USA
ZLATOKOPKY
Ramona (Jennifer Lopez) vede tým protřelých striptérek, které se rozhodnou 
svým klientům z Wall Street ukázat, zač je toho loket.

fb.com/kinoportyc
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
...........................................................................................................



úterý 8. října 20:00 / středa 9. října 17:30 / úterý 30. října 17:30 
120 Kč | 15+! | ČT | USA
RAMBO: POSLEDNÍ KREV
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.
...........................................................................................................

čtvrtek 10. října 20:00 
slavnostní premiéra za účasti tvůrců ~ autogramiáda 19:45
sponzor premiéry ~ Lahůdky U zlaté rybky
pátek 11. října 18:00 / sobota 12. října 20:30 / neděle 13. října 18:00
140 Kč | 12+ | ČR 
PRAŽSKÉ ORGIE 
Film nás zavede do poloviny 70. let. Slavný americký spisovatel Nathan 
Zuckerman – často využívané alter ego Philipa Rotha – přijíždí do Prahy, aby 
zachránil a odvezl rukopis nevydané knihy. Na své pražské misi se seznámí se 
svéráznou a nezkrotnou spisovatelkou Olgou a pronikne na vyhlášené večírky, 
na nichž každý hledá únik ke krátké svobodě po svém. Postupně se proti své 
vůli stane nejen divákem, ale i účastníkem dekadentního představení, v němž 
mnozí hrají falešně a nikomu nelze věřit. Zuckermanova pražská návštěva, 
plná bizarních setkání s podivuhodným uskupením různorodých lidí se brzy 
stane téměř dobrodružnou a nebezpečnou misí. 
...........................................................................................................
pátek 11. října 20:30 / sobota 12. října 18:00 / neděle 13. října 20:30 
pondělí 14. října 20:00 / středa 23. října 17:30 / sobota 27. října 18:00 
140 Kč | 12+ | ČT | USA
BLÍŽENEC 2
Akční thriller s Willem Smithem v hlavní roli. Příběh elitního nájemného 
zabijáka, pronásledovaného tajemným mladým vrahem, který dokáže 
předjímat jeho každý tah. 
...........................................................................................................
sobota 12. října 14:00 / neděle 13. října 14:00
100 Kč | S20 | MP | český DB | USA
TLAPKOVÁ PATROLA
V Adventure Bay se schyluje k velké události. Neohrožená Tlapková patrola 
totiž zažije svoje nejnovější a speciální dobrodružství v kinech na velkém plátně.
...........................................................................................................
sobota 12. října 16:00 / neděle 13. října 16:00 | 130 Kč | S20 | MP | DB | Ca
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.

pondělí 14. října 17:15 / úterý 15. října 20:00 | 130 Kč | 15+! | ČT | USA
STEHLÍK 2 
Theodoru Deckerovi bylo 13 let, když byla jeho matka zabita při bombovém 
útoku. Tato tragédie změnila celý jeho život. Přes všechnu nepopsatelnou 
hrůzu si z onoho osudového dne v mysli uchoval jeden výjev skýtající naději… 
obraz drobného ptáčka přivázaného řetízkem k bidýlku. Stehlíka.
...........................................................................................................
středa 16. října 17:30 | 130 Kč | 12+ | ČT | USA
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.
...........................................................................................................

čtvrtek 17. října do neděle 20. října | 490 Kč / 290 Kč / 100 Kč / 50 Kč
FILMOVÝ PÍSEK 
Filmová přehlídka hraných, dokumentárních a studentských filmů FAMO 
Písek. Bohatý doprovodný program:

čtvrtek 17. října od 19:00
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Moderuje Martin Hrdinka, vystoupí Ondřej Škoch, TC Z.I.P., TK Torra a další

pátek 18. října od 18:30
PROJEKCE PREMIÉROVÉHO FILMU BLUESMAN
Debata s tvůrci ~ režisér Michal Rákosník, kameraman Václav Tlapák, 
střihač Boris Machytka. A poté bude následovat koncert kapely Marcus 
Jurkovič & Motion Food + jako host vystoupí Janek Ledecký.

pátek 18. října od 21:00 v Kulturním domě
TATABOJS

Dále pak výstava designových kytar a debata s výtvarníkem Stefanem 
Milkovem (Tvrdohlaví), koncert skupiny Tata Bojs (KD), připomenutí 60 let 
divadla Semafor, setkání s filmovými tvůrci a herci, přednášky a workshopy. 

neděle 20. října od 19:00
SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ FESTIVALU 
Zakončení doprovodí koncert Swing Bandu Tábor. 

Detailní program najdete na přelomu září a října na webech: 
centrumkultury.cz a na filmovypisek.cz

KINO PORTYČ ~ ~ ~ váš filmový přístav



KINO PORTYČ ~ ~ ~ váš filmový přístav

pondělí 21. října 20:00 / úterý 22. října 17:30 / středa 23. října 20:00 
130 Kč | MP | ČR
STAŘÍCI 
Svérázná roadmovie. Dva bývalí političtí vězni ve více než pokročilém věku 
se vydávají ve staré dodávce napříč republikou s cílem zabít komunistického 
prokurátora z 50. let, který nebyl za své činy nikdy potrestán. 
...........................................................................................................

čtvrtek 24. října 17:30 / pátek 25. října 20:30 / sobota 26. října 20:30
neděle 27. října 20:30 / pondělí 28. října 18:00 / úterý 29. října 17:30
středa 30. října 20:00 | 140 Kč | MP | ČR 
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové 
sídlo - zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá 
s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na velký návrat do Čech. Čerství 
aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší vlast 
a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných. Po příjezdu rodina 
zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého 
společenského dění. Jedinými stálými obyvateli Kostky jsou zpátečnický kastelán 
Josef, bodrá hospodyně paní Tichá a hypochondrický údržbář Krása. 
...........................................................................................................
čtvrtek 24. října 20:00 / pátek 25. října 18:00 / sobota 26. října 18:00 
pondělí 28. října 20:30 | 130 Kč | 15+! | ČT | USA
ZOMBIELAND2: RÁNA JISTOTY
Deset let poté, co se Zombieland stal hitem a kultovní klasikou je zde 
pokračování, ve kterém projde naše čtveřice zabijáků komickým zmatkem 
přes Bílý dům a srdce země. Střetnou se nejen se spoustou nových zombie, 
ale i s některými přeživšími lidmi. Ze všeho nejvíc je ale ohrožují narůstající 
problémy jejich vlastní, chatrné improvizované rodiny.

pátek 25. října 15:30 3D / sobota 26. října 15:30 3D
neděle 27. října 15:30 / pondělí 28. října 15:30 
3D 150 Kč | 2D 130Kč | MP | DB | USA
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO 
Přešlo pět let. Královna černé magie Zloba žije spokojeně na čarovných 
Blatech a její kmotřenka Růženka dospívá. Jejich vzájemný vztah, který se 
zrodil ze zrady a pomsty, rozkvetl a zkošatěl. Nicméně nenávist mezi lidmi a 
kouzelnými bytostmi nezmizela…
...........................................................................................................
sobota 26. října 14:00 / neděle 27. října 14:00 / pondělí 28. října 14:00 
130 Kč | MP | ČR
HURÁ NA POHÁDKY 
Pásmo animovaných filmů pro děti.
...........................................................................................................
čtvrtek 31. října 10:00 | 60 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.
...........................................................................................................
čtvrtek 31. října 17:30 | 140 Kč | 12+ | ČT | USA
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
Po dni zúčtování přichází nový den. Linda Hamilton a Arnold Schwarzenegger 
se vrací ve svých ikonických rolích.
...........................................................................................................
čtvrtek 31. října 20:00 | 140 Kč | 15+! | ČT | USA
STÁHNI A ZEMŘEŠ
Parta přátel si pro legraci nainstaluje aplikaci, o které se tvrdí, že umí 
předpovědět čas zbývající do smrti. Je to trapný pokus o žert nebo již 
každému začal děsivý odpočet?

fb.com/kinoportyc

Úterý 8. října – čtvrtek 31. října
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ 
skupiny absolventů Akademie umění a kultury Písek, vzdělávání 
III. věku.Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 8. října v 17 hodin. 
Úvodním slovem zahájí Marcela Bláhová lektorka kurzů výtvarného 
oboru Základní umělecké školy Otakara Ševčíka v Písku.

GALERIE PORTYČ



ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE…POZVÁNKA
3. listopadu | Divadlo Fráni Šrámka
SMÍM PROSIT?… |B|
................................................................................................................
6. listopadu | Divadlo Fráni Šrámka
DASHA, PAJKY PAJK & EPOQUE QUARTET
..................................................................................................................
8. listopadu | Divadlo Fráni Šrámka
DON GIOVANNI ~ DIV. SPOLEK RADOMYŠL
..................................................................................................................
11. listopadu | Divadlo Fráni Šrámka
SOUKROMÉ ROZHOVORY |A|
..................................................................................................................
14. listopadu | Kulturní  dům
MILOŠ MEIER ~ DRUMMING SYNDROME
................................................................................................................
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
..................................................................................................................
6. prosince | Divadlo Fráni Šrámka
SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA |C|
..................................................................................................................
7. prosince | Kulturní  dům
MARPO & TROUBLEGANG
..................................................................................................................
10. prosince | Divadlo Fráni Šrámka
RADŮZA
..................................................................................................................
12. prosince | Divadlo Fráni Šrámka
KLEOPATRA |A|
..................................................................................................................
18. prosince | Divadlo Fráni Šrámka
HABAĎŮRA |B| 
..................................................................................................................
19. prosince | Divadlo Fráni Šrámka
ROMAN HORKÝ & KAMELOT 
..................................................................................................................
20. prosince | Divadlo Fráni Šrámka
MESIÁŠ ~ Divadlo Verze Praha
..................................................................................................................
9. ledna | Divadlo Fráni Šrámka
REVIZOR |A|



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 listopad > pondělí 14. října 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

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

fb.com/centrumkulturymestapisek

SLEDUJTE NÁS

REPORTÁŽE • POZVÁNKY 


