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v tomto podzimním čase mi
pravidelně v hlavě naskakuje
píseň Wabiho Daňka Listopad.
Málo jím a málo spím, málokdy
tě vídám, málokdy si nechám
něco zdát, doma nemám stání,
už od jarního tání, cítím, že se
blíží listopad, hmm… Musím se
přiznat, že rok od roku je tahle
lehce lyrická rezonance silnější,
a člověk si najednou uvědomí,
že tahle slova mají daleko hlubší
význam.
Možná tomu do jisté míry
napomohl i letošní říjen, ve kterém
obrazně řečeno skončila pro
mnohé „léta prázdnin, slunce,
pláž.“ A aby bylo jasné, o čem
mluvím, dovolím si parafrázovat
kus jiného textu: Totiž že svět, co
byl fajn a svět co byl náš, přišel
o svou ikonu, která neodmyslitelně
tak nějak patřila k našim životům.
Vidíte? Na hudbě je hezké, že
ačkoliv Wabi ani Karel už nejsou
mezi námi, jejich písně tady
zůstávají napořád. To ostatně
platí i v případě dalšího Karla.
Mám na mysli Karla Kryla, který
řečeno filmovou terminologií
uměl společnosti kriticky nastavit
zrcadlo.
Nastavování zrcadla se bude
určitě hodit, jelikož si v listopadu
připomeneme již 30. výročí
Sametové revoluce. V Písku se
uskuteční Festival svobody, který
vyvrcholí v neděli 17. listopadu
odkrytím pamětní desky na
budově Divadla Fráni Šrámka.
Další kulatá oslava se chystá
na 24. listopadu, kdy oslaví
své
šedesátiny
velkolepým
koncertem Písecký komorní
orchestr. V kulturním domě se
naplno rozjíždí plesová sezóna,
což je ideální šance pro všechny
tancechtivé návštěvníky. Do kina
si pro změnu zajděte na nějaký
hezký film. Bude z čeho vybírat,
protože uvedením druhého sálu
do provozu se možnosti filmových
představení výrazně rozšířily.
Hezké podzimní dny Vám přímo
z epicentra kulturního dění přeje
Josef Kašpar
josef.kaspar@centrumkultury.cz

TĚŠTE SE NA…

Noc divadel u Fráni

U

ž od roku 2008 patří třetí listopadová sobota Noci divadel,
která je součástí evropského projektu European Theatre
Night. Smyslem je prezentovat divadlo tvořivým způsobem
v netradiční formě.
V Písku můžete na neobvyklou prohlídku Divadla Fráni
Šrámka také vyrazit. Těšte se na nevšední kulturní zážitek,
kdy se podíváte i do míst, která jsou vám při běžné návštěvě
divadla zapovězena. Letošní ročník se odehraje v předvečer
třicetiletého výročí Samerové revoluce a bude inspirován
obdobím předrevolučním.
První nevšední prohlídka divadla začne v sobotu 16. listopadu
v 17 hodin, další budou následovat v 19 a 21 hodin. Začátky
prohlídek jsou vždy u hlavního vchodu do budovy DFŠ.

za „operu oper“. Propojuje prvky komedie a dramatu, které
Mozartova geniální hudební kompozice skloubila v melodicky
krásný a rozmanitý celek. Pro ochotnické nastudování zvolili
divadelníci český překlad od Jaromíra Nohavici.
Že se dá koncert odehrát jen v jednom člověku a na
bicí soupravu, o tom vás ve čtvrtek 14. listopadu přesvědčí
Miloš Meier na koncertě Drumming Syndrome. Přijďte se
podívat na speciální vystoupení jednoho z nejuznávanějších a
nejvytíženějších bubeníků v České republice.
V Trojici bude 20. listopadu vystupovat skladatel a koncertní
klavírní improvizátor Jiří Pazour s pořadem Géniové světové
hudby v klavírních proměnách. Koncertní činnost Jiřího Pazoura
je zaměřena převážně na klavírní improvizace, které si získaly
svou dynamikou, spontánností a rozmanitostí velkou popularitu
doma i v zahraničí.
A konec listopadu už vás vtáhne do adventu. Poslední
listopadový večer nabídne Adventní koncert Marika Singers,
na kterém se rozhodně nebudete nudit. Nadšení amatéři pod
skvělým vedením podávají profesionální výkony a zpívají
skladby duchovní i světské, písně lidové i muzikálové, gospely i
popovou a rockovou klasiku.
Přejeme vám šťastnou ruku při výběru toho vašeho koncertu.

Vánoční ladění

V
Listopadový kvapík

T

ančit kvapík budou milovníci hudby v listopadu mezi
Divadlem Fráni Šrámka, Kulturním domem a Trojicí. Všude
tam se totiž bude hrát kvalitní hudba. Přesvědčí vás o tom na
koncertech Dasha, Miloš Meier, Jiří Pazour nebo třeba ochotníci
z Radomyšle.
V divadle vystoupí už 6. listopadu nezaměnitelná zpěvačka
Dasha s kapelou Pakjy Pajk a Epoque Quartet. Ve svém novém
koncertním programu Dasha prezentuje své oblíbené skladby
všech žánrů od popu přes funky, soul až k muzikálovým melodiím.
Jen o den později, 7. listopadu, můžete v Trojici pozvednout
vzhůru číš vína s mezzosopranistkou Alenou Žákovou, tenorem
Milošem Ježilem a klavíristou Vítězslavem Podrazilem. Jen
vzhůru vína číš je hudebně zábavný pořad až po okraj naplněný
hudebními přípitky z různých koutů světa. A my vám k tomuto
hudebnímu zážitku nabídneme i sklenku vína, které darovala
písecká vinotéka Sovion.
V pátek 8. listopadu se vraťte do divadla. Divadelní spolek
Radomyšl nastudoval operu Don Giovanni, která je považována

listopadu se Vánoce zdají být ještě v bezpečné vzdálenosti.
Měsíc se ale rychle přehoupne a předvánoční shon nás
dostihne. Aby střet s realitou nebyl tak tvrdý, budeme vás
na advent pomalu připravovat už v závěru listopadu. Určitě
uvítáte, že si drobné i větší dárky a vánoční dekorační předměty
zakoupíte a ještě tím pomůžete dobré věci. Ve foyer kina totiž
27. listopadu začne tradiční Vánoční benefiční prodejní výstava.
Každoročně se na ní prodávají adventní věnce, svícny, keramické
předměty a další rukodělné výrobky ze sociálních ústavů
z Písecka. Vy se vánočně naladíte, hezky si ozdobíte byt a ještě
uděláte dobrý skutek, protože výtěžek pomůže potřebným
z ústavů, které výrobky na výstavu připravily.
Pokračovat v adventním ladění můžete v sobotu 30. listopadu
v Divadle Fráni Šrámka na Adventním koncertu Marika Singers.
Skupina nadšených amatérských zpěváků slibuje koncert, na
němž se nikdo nenudí.
To v neděli 1. prosince už se můžete do Kulturního domu
vydat na letošní poslední nokturno, při kterém rozsvítíme první
svíčku na adventním věnci. Možná budete při tónech vážné
hudby přemýšlet nad dárky pro své blízké. Napadlo vás, že
byste mohli darovat zážitek? Nenabídneme vám tandemový
seskok padákem, ale poukazy na kulturní akce organizované
Centrum kultury města Písek (CkmP). Prozkoumejte naši nabídku
na leden, únor a klidně i dál na www.centrumkultury.cz a my
vám k zakoupenému lístku rádi vyrobíme dárkový poukaz. Přece
jen lépe pod stromečkem vypadá poukaz s fotkou oblíbeného
interpreta či obdivované herečky, než obyčejný lístek s čárovým
kódem. Jaké lístky budeme zájemcům měnit za poukazy, to vám
na konci listopadu a začátku prosince prozradíme na facebook
CkmP. A nebo víte co? Napište nám na facebook, jaký koncert
nebo divadlo byste rádi nadělili svým blízkým!

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

fb.com/divadlofranisramka
pátek 8. listopadu od 19:00 | 150 Kč

DON GIOVANNI

neděle 3. listopadu od 19:00 | 360 Kč/330 Kč/300 Kč

SMÍM PROSIT? |B|

Činoherní studio Bouře Praha
Svižná komedie, která nabízí vtipné dialogy a krásné herecké
příležitosti. Henri de Sacy je vášnivý milovník všech žen. Jednoho
dne se dozvídá, že má po své tetě zdědit balík peněz, pod
podmínkou, že se do roka ožení. Ale jak se nemuset své vášně k
ženám vzdát a zároveň splnit kladenou podmínku? Řešení bude
překvapivé, rozuzlení ještě překvapivější...
Režie: Jaromír Janeček
Hrají: Jan Révai, Kateřina Janečková, Filip Čapka / Robert Jašków,
Petr Pěknic / Karel Zima, Ivan Vyskočil / Martin Polách / Igor Bareš
.....................................................................................................

Divadelní spolek Radomyšl
Operu Don Giovanni s podtitulem „Potrestaný prostopášník‘‘
premiéroval Wolfgang Amadeus Mozart v pražském Nosticově,
dnes Stavovském divadle koncem října 1787. Námětem pro
dvouaktový děj se stal tehdy populární příběh Dona Juanna, který
Mozart spolu s libretistou Lorenzem da Pontem obohatili také o
historky tehdy žijícího benátského dobrodruha a svůdníka Giacoma
Casanovy. Don Giovanni, byť v originále zněl v italštině, se v Praze
setkal s ohromným ohlasem, podobně jako nedávno předtím
Figarova svatba. Dočkal se zde mnoha repríz. Naopak ve Vídni ho
čekalo nepochopení dvorních skladatelů i obecenstva. Mimo jiné
vlivem zaměstnanosti císaře tureckými válkami.
Dnes bývá Don Giovanni považován za „operu oper“, asi proto,
že propojuje prvky komedie a dramatu, které Mozartova geniální
hudební kompozice skloubila v melodicky krásný a rozmanitý celek.
Pro ochotnické nastudování Divadelním spolkem Radomyšl zvolil
režisér Richard Semiginovský český překlad od Jaromíra Nohavici.
.....................................................................................................

pondělí 11. listopadu od 19:00 | 360 Kč/330 Kč/300 Kč

SOUKROMÉ ROZHOVORY |A|

středa 6. listopadu od 19:00 | 490 Kč/450 Kč/390 Kč

DASHA

s kapelou Pajky Pajk a Epoque Quartet
Ojedinělý koncert charismatické, osobité a nezaměnitelné muzikálové
zpěvačky, poprvé v samostatném projektu v Písku. Dasha patří mezi naše
nejobsazovanější muzikálové zpěvačky a herečky, je držitelkou Ceny
Thálie za rok 2010 a vystupuje jako sólistka v Moondance Orchestra
Martina Kumžáka. Podílí se na mnoha úspěšných hudebních projektech,
trvale spolupracuje s hvězdami naší popové scény. Účinkovala v řadě
televizních pořadů např. TýTý, Královny popu v opeře, Robin Hood aneb
Cesta ke slávě, To byl náš hit, StarDance... když hvězdy tančí. V roce
2017 vydala u Supraphonu své album s příhodným názvem „Konečně“,
které pokřtil sám Karel Gott. Ve svém novém koncertním programu Dasha
prezentuje své oblíbené skladby všech žánrů od popu přes funky, soul až
k muzikálovým melodiím. Dokonalý hudební zážitek zaručuje mimo jiné
i hudební doprovod skupiny Pajky Pajk v čele s Martinem Kumžákem a
smyčcové těleso Epoque Quartet.

Divadelní spolek Jedl Praha
Bergmanovské variace na téma manželství a ztráty víry. Víry v sebe,
víry v druhého člověka, víry v Boha. Sonda do vztahu muže a ženy.
Mlčení druhého člověka. I když mluví. Za slovy mlčení. Mlčení Boha.
Za našimi slovy, kterými se ho snažíme dotknout.
Režie a scéna: Jan Nebeský
Hrají: Lucie Trmíková, Martin Pechlát, Alois Švehlík
.....................................................................................................
sobota 16. listopadu od 17:00, 19:00 a 21:00 | zdarma

NOC DIVADEL

Netradiční prohlídka budovy Divadla Fráni Šrámka nabídne
nevšední kulturní zážitek i pohled do zákulisí.
.....................................................................................................
pondělí 18. listopadu od 8:30 | 70 Kč

KTERAK ČTYŘHLAVÝ DRAK YRAV YVOLRAK
POZŘEL KARLA

Karlovarské hudební divadlo — Divadlo dětí
Lehce zapamatovatelné písničky vybízejí publikum k interakci a
jejich latentní obsah slouží k přenosu ústřední myšlenky představení
a tedy k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí. Příběh

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA
provede děti českou krajinou a zalaškuje si i s českou historií.
Květinovou ulici již děti znají z minulé pohádky. Něco se zde ale
děje. To doktor Máčala chystá velké překvapení pro celý svět a
detektiv Balynka větří a šetří, jaké že to představení chystá. Příběh
je napínavý a vše jako ve správné pohádce dobře dopadne.
.....................................................................................................
čtvrtek 21. listopadu od 19:00 | 390 Kč

MIROSLAV DONUTIL ~ CESTOU NECESTOU

Populární herec, bavič, vypravěč Miroslav Donutil Vás navštíví se
svojí show Cestou necestou. Skvělé historky, nové příběhy a zážitky
nám připomenou, co vše se může přihodit na cestách. Vtipné
komentáře, které mají nadhled i osobitý humor a často se dotýkají
Donutilových přátel či kolegů. Pořádá Mamut Agency
.....................................................................................................
sobota 23. listopadu od 12:00 | Divadlo

TANEČNÍ POHÁR Z.I.P.

pondělí 25. listopadu od 19:00 | 360 Kč/330 Kč/300 Kč

FANTASTICKÁ ŽENA |C|

Agentura Familie Praha
Komedie úspěšného kanadského autora, jejíž zápletka se točí
kolem seznamu vlastností, které by měla mít ideální partnerka.
Příběh dvou kamarádů ve středním věku, jejichž životy pořádně
zamíchá tajuplná seznamka a doslova fantastická žena, která se
jim zčistajasna objeví v bytě. Jak to spolu může souviset? Nechte se
překvapit! A dejte si dobrý pozor na to, co si přejete...
Režie: Martin Vokoun
Hrají: Patricie Pagáčová (roz. Solaříková) / Diana Šoltýsová, Václav
Krátký / Ondřej Volejník, Adrian Jastraban / Jarmil Škvrna
.....................................................................................................
úterý 26. listopadu od 19:00 | 450 Kč/420 Kč/390 Kč

JAKUB SMOLÍK „60“

VYPRODÁNO

14. ročník tanečního poháru Let´s Dance.
Soutěž pořádá Taneční centrum Z.I.P. Písek. Soutěžní kategorie: show
dance, contemporary, country, streetové styly, break dance,hip hop,
disco dance. balet, pole dance, atd. Taneční centrum Z.I.P. Písek
děkuje za podporu městu Písek a partnerovi akce Centru kultury,
Lesům města Písku a SOŠ a SOU Písek. Pro více informací sledujte
zvláštní plakáty nebo webové stránky www.tczip.cz.
.....................................................................................................

s kapelou a hostem Petrem Kolářem
Jakub Smolík v roce 2019 slaví životní jubileum. Ač na to nevypadá,
je mu 60 a k tomuto jubileu připravil narozeninové turné „60“.
Hostem Jakuba Smolíka bude Petr Kolář — zpěvák, muzikálový
herec, skladatel a muzikant pocházející z Českých Budějovic.
Jakub Smolík je zpěvák a nenapravitelný romantik pocházející z
Domažlic, pravidelně vyprodává divadla a městské domy napříč
naší republikou.
.....................................................................................................

neděle 24. listopadu od 19:00 | 290 Kč/250Kč/200 Kč

sobota 30. listopadu 19:00 | pp 220 Kč/nm 250 Kč/děti a ZTP 150 Kč

Písecký komorní orchestr zkouší, hraje, vystupuje a rozdává
radost už 60 let. Toto jubileu připomene slavnostním koncertem
v Divadle Fráni Šrámka. Hostem koncertu bude přední česká a
světová harfistka Jana Boušková, která patří k světové špičce ve
svém oboru a od září letošního roku je profesorkou Royal College
of Music v Londýně. Písecký komorní orchestr založil v roce 1958
tehdy čerstvý absolvent AMU Jiří Chvála a tehdejší primář interního
oddělení nemocnice v Písku MUDr. Augustin Süss.
První členové byli především hudební pedagogové z Písku a
okolních měst, ale také studenti, vysokoškoláci, žáci konzervatoří
a lidé různých zaměstnání, jejichž zálibou bylo hraní na hudební
nástroj. První koncert orchestr odehrál 28. února 1959. Od 60. let
orchestr koncertoval nejen v Písku, ale i v zahraničí na festivalech
neprofesionálních orchestrů.
Za dobu existence orchestru jím prošli desítky výborných hudebníků.
Někteří zůstali členy po desetiletí, jiní jen několik sezón. Někteří
hudební obor studovali, jiní mají hudbu jako koníček.

Koncert, na němž se nikdo nenudí. Efektní střídání a prolínání
sólových a sborových partů, struktura skladeb i jejich interpretace,
je jenom důkazem, že nadšení amatéři jsou pod skvělým vedením
schopni podávat profesionální výkony. Skupina vznikla v roce 2008
- byla založena paní Marikou Divišovou (dirigentka a srdce skupiny),
které se podařilo dát dohromady cca 20 amatérských zpěváků, k
nimž později přibylo i několik hudebníků. Tato profesně nesourodá
parta však dokázala svým nadšením okouzlit a zaujmout natolik, že
jejich koncerty bývají vyprodané, mají za sebou několik vystoupení
jak v rozhlase, tak v televizi a úspěšná zahraniční turné jsou jen
důkazem o skvělých výkonech provázejících jejich vystoupení.
Repertoár je unikátní a velmi nevšední, neboť vedle sebe můžete
slyšet skladby duchovní i světské, písně lidové i muzikálové, gospely
i popovou a rockovou klasiku. Kromě písní převzatých (u některých
s atypickými úpravami) je možno slyšet i originální tvorbu z pera
dvorního skladatele skupiny - Jiřího Chvojky.

PIKO ~ 60 let

ADVENTNÍ KONCERT MARIKA SINGERS

KULTURNÍ DŮM
pátek až neděle 1.—3. listopadu

CZECH OPEN 2019

Kvalifikační soutěž Line Dance World Championships.
.....................................................................................................
pondělí 4., 11., 18., 25. listopadu 14:30 a 16:15 | Hudební sál

JÓGA

Pravidelné kurzy jógy pod vedením Kataríny Šuňavské od půl třetí
a Kamily Ševčíkové od čtvrt na pět.
.....................................................................................................
pondělí 4., 11., 18., 25. listopadu od 18:00 | Hudební sál
středy 6., 13., 20., 27. listopadu od 16:00
čtvrtky 7., 14., 21., 28. listopadu od 16:00
TANEČNÍ KURZY PRO DĚTI ~ TK Torra Písek
Taneční kurzy latinskoamerických a standardních tanců pro děti a
mládež pod vedením Viktora a Tamary Houdkových.
.....................................................................................................
úterý 5., 12., 19., 26. listopadu od 19:00

radami na cesty vás zavede 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.
.....................................................................................................
pátek 8. listopadu od 20:00

MATURITNÍ PLES OA PÍSEK ~ 4.B

.....................................................................................................
sobota 9. listopadu od 20:00

MATURITNÍ PLES VOŠ A SLŠ PÍSEK ~ 4.A

.....................................................................................................
neděle 10., 17., 24. listopadu od 18:00 | Hudební sál

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ

Podzimní taneční kurzy pro dospělé pod vedením sourozenců
Viktora a Tamary Houdkových.
.....................................................................................................

TANEČNÍ KURZY A

+ středa 6., 13., 20., 27. listopadu 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 6., 13., 20., 27. listopadu od 10:00 | Hudební sál | zdarma

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.
.....................................................................................................
čtvrtek 7. listopadu od 13:00 | Velký sál

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU

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

čtvrtek 14. listopadu od 20:00

MILOŠ MEIER ~ DRUMMING SYNDROME

Přijďte se podívat na speciální vystoupení jednoho z nejuznávanějších
a nejvytíženějších bubeníků v České republice, Miloše Meiera. Jeho
bubenické koncerty, nazvané „Drumming Syndrome“, už přes 7
let získávají čím dál větší pozornost fanoušků a hudebních kritiků.
Díky Milošově spolupráci s velikány české hudební scény (Michal
Pavlíček, Kamil Střihavka, BSP, Supergroup.cz, Daniel Landa,
Pražský Výběr, Stromboli, Wanastowi Vjecy, Aneta Langerová, ...)
lákají jeho vystoupení spoustu muzikantů a hudebních fajnšmekrů.
Jeho působení v kapele DYMYTRY zase láká fanoušky rockového a
metalového žánru.
.....................................................................................................
pátek 15. listopadu od 20:00

MATURITNÍ PLES GYMNÁZIUM PÍSEK ~ 6.F

.....................................................................................................
neděle 17. listopadu od 10:00 | Loutkový sál | 50 Kč

TŘI PŘADLENY
čtvrtek 7. listopadu od 19:30 | Loutkový sál | 120 Kč/sn 100 Kč

VÍTEJTE V ÍRÁNU

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
Vítejte v Íránu je cestovatelský stand up Jakuba Vengláře.
Cestovatelská přednáška okořeněná notnou dávkou humoru,
vyšperkovaná kvalitními fotografiemi a doplněná užitečnými

OCHOTNICKÝ SOUBOR COPÁNEK
Ochotnický soubor Copánek srdečně zve na uvedení pohádky
Tři přadleny. Pohádka na motivy K.J.Erbena jistě potěší jak malé,
tak velké diváky. Nápaditá výprava a hudba spolu s dobrými
hereckými výkony budou pohlazením pro Vaše oči i srdce.

KULTURNÍ DŮM

SENIOR POINT
pátky 1., 8., 15., 22., 29. listopadu od 8:00 a 10:15 | Klubovna SP
úterý 5., 12., 19., 26. listopadu od 9:00 | Klubovna SP
čtvrtky 7., 14., 21., 28. listopadu od 8:00 a 9:00 | Klubovna SP

ANGLIČTINA

Výuka anglického jazyka pro seniory.
.....................................................................................................
pátky 1., 8., 15., 22., 29. listopadu od 9:00 | 70 Kč | SP 50 Kč
úterý 5., 12., 19., 26. listopadu od 9:00 a 10:15
čtvrtky 7., 14., 21., 28. listopadu od 10:00

JÓGA
pondělí 18. listopadu od 8:30

BURZA ŠKOL

Jihočeská hospodářská komora v Písku organizuje opět Prezentaci
středních škol, odborných učilišť a firem. Akce je určena především
žákům 7. - 9. tříd základních škol a jejich rodičům, ale i ostatním
zájemcům z řad veřejnosti. Svou nabídku vzdělávacích aktivit zde
každoročně prezentuje více než 40 odborných učilišť, středních škol
a vyšších odborných škol z celého Jihočeského kraje. Návštěvníci
prezentací mají jedinečnou příležitost získat v jeden den a na jednom
místě aktuální informace o podmínkách a možnostech dalšího studia
na středních školách a učilištích a seznámit se i s možnostmi uplatnění
absolventů v praxi.
.....................................................................................................
čtvrtek 21. listopadu od 17:00 | 80 Kč

SENIORSKÝ VEČER ~ MILEVSKÁ ČTYŘKA

K tanci a poslechu zahraje kapela Milevská čtyřka se zpěvačkou.
.....................................................................................................
pátek 22. listopadu od 20:00

MATURITNÍ PLES GYMNÁZIUM PÍSEK ~ 8.0

.....................................................................................................
středa 27. listopadu od 14:00

DEN SENIORŮ 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí si pro Vás připravilo odpoledně
plné užitečných informací, kultury a zábavy. Můžete se těšit na:
Besedu sociálních a zdravotních službách v okrese Písek.
Praktické tipy jak se bránit tzv. ,,šmejdům‘‘ a exekuci.
Hudební vystoupení.
Naši odborníci vám zodpovědí veškeré dotazy z oblasti starobních
důchodů, sociálních dávek, bezpečnosti seniorů či zdravotní prevence.
Celou akci bude moderovat Jan Sedláček.
Na všechny návštěvníky čekají drobné dárky a občerstvení.
.....................................................................................................
čtvrtek 28. listopadu od 18:00 | Velký sál | pp 100 Kč | nm 120 Kč

TANEČNÍ VEČER

Akce se koná u příležitosti závěrečné lekce tanečních kurzů pro dospělé.
.....................................................................................................
pátek 29. listopadu od 20:00

MATURITNÍ PLES SPŠ A VOŠ PÍSEK ~ A4

.....................................................................................................
sobota 30. listopadu od 20:00

MATURITNÍ PLES SZEŠ PÍSEK ~ 4.A & 4.B

Cvičení jógy pod vedením Radky Tomanové, akreditované cvičitelky
MŠMT.
.....................................................................................................
pondělí 4. listopadu od 10:00 | Klubovna DFŠ

PUTOVÁNÍ ZA POZNÁNÍM

církevní památky s Jiřím Hladkým
I. část ~ teorie, 1. díl „čeští patroni“. 2. díl 2. 12. „čtrnáct svatých pomocníků“
II. část ~ výlety po památkách v okolí Písku na jaře 2020
.....................................................................................................
úterý 5. listopadu od 14:15 | Klubovna DFŠ

TŘI VETERÁNI ~ SENSSESION

Vezměte nástroje, nalaďte hlasy a přijďte si zazpívat do Senior
Pointu v Divadle Fráni Šrámka.
.....................................................................................................
středa 6., 13., 20., 27. listopadu od 10:00 | Kulturní dům

COUNTRY TANCOVÁNÍ

Výuku old time amerických tanců, moderních country tanců a řeckých
kolových tanců vedou v Kulturním domě manželé Bártíkovi.
.....................................................................................................
středa 13. listopadu a 27. listopadu od 9:00 | Klubovna SP

PLETKY S VLASTOU

Pletete-li rády, přijďte nám pomoci! Po dohodě s píseckou nemocnicí
budeme plést a háčkovat pro nedonošená miminka.
.....................................................................................................
pátek 15. listopadu od 13:00 | FAMO

FILMOVÝ KLUB PRO SENIORY

Po stopách Bergmanových filmů, bližší info v SP.
.....................................................................................................
pondělí 18. listopadu od 10:00 | Klubovna DFŠ

MONGOLSKO, ZEMĚ NEZNÁMÁ II.

Povídání a promítání o Mongolsku s Ing. Václavou Altschmiedovou.
.....................................................................................................
středa 20. listopadu od 10:00 | Klubovna SP

ŽIVOT V PRÁVU

Cyklus přednášek s Mgr. Jaroslavem Hávou — dlouholetým
soudcem Okresního soudu v Písku.
.....................................................................................................
pondělí 25. listopadu od 10:00 | Klubovna DFŠ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PÍSKU

Beseda s vedoucím odboru životního prostředí Ing. Miroslavem
Šatrou. Chcete vědět více o ochraně přírody, odpadovém
hospodářství i městské zeleni v Písku?

KONCERTNÍ SÍŇ TROJICE
čtvrtek 7. listopadu 18:00 | pp 140 Kč/nm 160 Kč/SP sleva 30 Kč

JEN VZHŮRU VÍNA ČÍŠ!

Alena Žáková ~ mezzosoprán, Miloš Ježil ~ tenor a průvodní slovo,
Vítězslav Podrazil ~ klavír. Hudebně zábavný pořad až po okraj
naplněný hudebními přípitky z různých koutů světa. Plnými doušky
ochutnáme melodie světových autorů v podání sólistů našich i
zahraničních operních scén. Partnerem koncertu je Vinotéka Sovion.
.....................................................................................................
středa 13. listopadu 19:00 | 100 Kč

SETKÁNÍ S PÍSNIČKOU

Směs lidových písní v úpravě L. Janáčka, B. Martinů, A. Dvořáka a
dalších. Zpěv: Pavla Nedělová, Libuše Vlnová, Jakub Maroušek, Jiří
Brázda. Hra na heligonky: Karel Bican, Miloslav Lidinský, Vít Bican.
Na klavír doprovází Lenka Ebelová
.....................................................................................................
středa 20. listopadu 19:00 | pp 170 Kč/nm 190 Kč

GÉNIOVÉ SVĚTOVÉ HUDBY

V KLAVÍRNÍCH PROMĚNÁCH
Jiří Pazour – skladatel, koncertní klavírní improvizátor a
pedagog Pražské konzervatoře. Jeho skladby jsou pravidelně
vysílány Českým rozhlasem a nacházejí se v repertoáru českých
i zahraničních sólistů a souborů. Koncertní činnost je zaměřena
převážně na klavírní improvizace, které si získaly svou dynamikou,
spontánností a rozmanitostí velkou popularitu doma i v zahraničí. Jiří
Pazour je jediným českým zástupcem v Mezinárodní společnosti pro
improvizovanou hudbu – ISIM.
.....................................................................................................

sobota 23. listopadu 18:00 | pp 120 Kč/nm 140 Kč

SONITUS ~ PĚVECKÝ KONCERT

Vystoupí písecký sbor Sonitus a host Perchta z Českého Krumlova.
Sbormistr Václav Kraus.
Tak trochu předadventní koncert, na kterém sbory představí průřez
svým repertoárem duchovní hudby, ale zazní i spirituály a lidové
písně v netradičních úpravách. Na závěr koncertu zazpívají oba
sbory společně, což v síle 40—50 hlasů slibuje krásný zážitek.
.....................................................................................................
pátek 29. listopadu 19:00 | vstupné dobrovolné

BENEFIČNÍ ADVENTNÍ KONCERT

Zpěv Hana Žárová, varhany Veronika Husinecká, na programu
zazní skladby J. S. Bacha, C. Francka, A. Vivaldiho a dalších. Akce
je zaměřena na podporu a rozvoj spolku Písecké kočky.
.....................................................................................................

sobota 30. listopadu 16:00 | 150 Kč

VERONIKA VANDOVÁ ~ pěvecký recitál

Celým koncertem Vás budou provázet operní árie a další známe
skladby. Uslyšíme například Antonína Dvořáka, Georga Bizeta,
Bohuslava Martinů a další.
Předběžné rezervace možné na v.vandova@seznam.cz

VENKOVNÍ A JINÉ AKCE
Pátek 1. listopadu od 16:30 | zdarma / + pásmo hudby 30 Kč

PUTOVÁNÍ STRAŠIDEL OD STAVENÍ KE STAVENÍ

Pojďte se s námi vrátit k našim kořenům, začneme u starých Keltů,
kteří v tyto dny slavili začátek roku a zároveň konec žní a příchod
zimy.
16:30—17:00 > Srocení strašidel a duchů v Palackého sadech.
Na programu budou děsivé písničky, malování na obličej, výstava
malých duchů z výtvarného kroužku v DDM a strašidelné taneční
vystoupení od Torra Písek.
17:00 > putování z Palackého sadů přes bývalý hřbitov u Trojice
okolo DDM až k Domu U Koulí. Zde se setkáme se strážkyní pavoučí
říše, která po vás bude vyžadovat, abyste otevřeli svá srdce a z
nich vyhnali váš nejhlubší strach. A pak už se vydáme se na poslední
cestu ke knihovně, kde můžete navštívit Pásmo hudby i slova pro
všechna strašidla. Na sebe vezměte strašidelné masky. S sebou pak
děsivé lucerničky, hřbitovní svíčky a hrozivě děsivou náladu.
.....................................................................................................
Sobota 2. listopadu 19:00 | pp 200 Kč/nm 250 Kč

DUŠIČKOVÝ KONCERT 2019

V děkanském kostele vystoupí Virtuosi di Praga, komorní sbor
Sborissimo pod vedením sbormistryně Lenky Halamová, sólisté
Michell Katrak, Václav Janovský, Soňa Vimrová, Jan Meisl, Jiří
Emmer a Oldřich Vlček.

KINO PORTYČ ~ ~ ~ váš filmový přístav

fb.com/kinoportyc
V ČasoPísku uvádíme kompletní chronologický 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, kde najdete
také kompletní filmové popisky, trailery a podobně. Také zde bude
u dané projekce uvedeno, zda-li se film promítá v Sálu 1 (velký)
nebo v novém Sálu 2. A samozřejmě zde můžete vstupenky rovnou
koupit a ušetřit si tak čas nutný k čekání u pokladny…
...........................................................................................................

O plátno a 40 sedadel navíc…

K

ino Portyč na levém břeku řeky Otavy určitě alespoň
jednou navštívil každý z vás. Budova z 80. let 20. století od
doby svého vzniku plní jen zábavní funkci, pro kterou byla
postavena. Naštěstí nebyla nikdy na ostro použita její druhá
funkce protiatomového krytu. Účel, pro který kino vzniklo, tedy promítání
filmů, je od října ještě umocněn druhým Malým sálem.
Velkorysé prostory interiéru kina doznaly v uplynulém roce pár změn.
Rekonstrukcí a změnou umístění prošly v roce 2018 toalety. Díky tomu
mohla být šatna pro diváky přesunutá blíže ke vchodu do kina. Původní
šatna zůstala prázdná a bylo škoda místo nevyužít. „Vznikl malý kinosál s
kapacitou 40 míst, ve kterém chceme promítat filmy, k dispozici bude i pro
přednášky, tvůrčí dílny a školení,“ uvedl vedoucí kina Karel Poláček.
Práce na novém sále začaly na jaře. Vybouralo se nepotřebné
vybavení původní šatny, instalovala nová vzduchotechnika, rozvody
elektřiny, postavila promítací kabina. Po prázdninách se dokončily práce
nutné pro kvalitní akustiku v sále a před festivalem Filmový Písek finišovala
instalace sedadel, koberců a promítacího plátna. Právě návštěvníci
Filmového Písku byli první, kterým se Malý sál předvedl v plné kráse a
komfortu.

Pátek 1. listopadu
15:00 ~ ADAMSOVA RODINA | 140/120 Kč | DB | MP
15:00 ~ PRINC KRASOŇ | 90/70 Kč | S20 | MP
15:30 ~ SNĚŽNÝ KLUK | 130/110 Kč | DB | MP
17:30 ~ PŘES PRSTY | 120 Kč | 12+
20:00 ~ ABSTINENT | 120 Kč | 12+
20:30 ~ TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD | 140 Kč | ČT | 12+
...........................................................................................................
Sobota 2. listopadu
15:00 ~ SNĚŽNÝ KLUK | 130/110 Kč | DB | MP
15:30 ~ ADAMSOVA RODINA | 140/120 Kč | DB | MP
17:30 ~ PŘES PRSTY | 120 Kč | 12+
18:00 ~ STÁHNI A ZEMŘEŠ | 140 Kč | ČT | 15+
20:00 ~ HRA | 120 Kč | 12+
20:30 ~ TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD | 140 Kč | ČT | 12+
...........................................................................................................
Neděle 3. listopadu
15:00 ~ SNĚŽNÝ KLUK | 130/110 Kč | DB | MP
15:30 ~ ADAMSOVA RODINA | 140/120 Kč | DB | MP
17:30 ~ U ZLATÉ RUKAVICE | 120 Kč | ČT | 15+
18:00 ~ TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD | 140 Kč | ČT | 12+
20:00 ~ NÁRODNÍ TŘÍDA | 100 Kč | 15+
20:30 ~ STÁHNI A ZEMŘEŠ | 140 Kč | ČT | 15+
...........................................................................................................
Pondělí 4. listopadu
17:30 ~ ABSTINENT | 120 Kč | 12+
19:30 ~ POSLEDNÍ ARISTOKRATKA | 140 Kč | MP
20:00 ~ TINTORETTO - REBEL Z BENÁTEK | 100 Kč | ČT | MP
...........................................................................................................
Úterý 5. listopadu
17:30 ~ TINTORETTO - REBEL Z BENÁTEK | 100 Kč | ČT | MP
19:30 ~ POSLEDNÍ ARISTOKRATKA | 140 Kč | MP
20:00 ~ ABSTINENT | 120 Kč | 12+
...........................................................................................................
Středa 6. listopadu
17:30 ~ TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD | 140 Kč | ČT | 12+
19:30 ~ POSLEDNÍ ARISTOKRATKA | 140 Kč | MP
20:00 ~ HRA | 120 Kč | 12+
...........................................................................................................
Čtvrtek 7. listopadu
17:00 ~ NABARVENÉ PTÁČE | 120 Kč | 18+
19:30 ~ ŽENSKÁ NA VRCHOLU | 140 Kč | MP
20:00 ~ JOKER | 130 Kč | ČT | 15+
...........................................................................................................
Pátek 8. listopadu
15:00 ~ LVÍ KRÁL | 120/100 Kč | DB | MP
15:30 ~ OVEČKA SHAUN: FARMAGEDDON | 130/110 Kč | DB | MP

KINO PORTYČ ~ ~ ~ váš filmový přístav
17:30 ~ ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO | 130 Kč | DB | MP
17:45 ~ BITVA U MIDWAY | 140 Kč | ČT | 12+
20:00 ~ NABARVENÉ PTÁČE | 120 Kč | 18+
20:30 ~ ŽENSKÁ NA VRCHOLU | 140 Kč | MP
...........................................................................................................
Sobota 9. listopadu
15:00 ~ FANY A PES | 120/100 Kč | DB | MP
15:30 ~ OVEČKA SHAUN: FARMAGEDDON | 130/110 Kč | DB | MP
17:30 ~ ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO | 130 Kč | DB | MP
17:45 ~ BITVA U MIDWAY | 140 Kč | ČT | 12+
20:00 ~ STAŘÍCI | 130 Kč | MP
20:30 ~ ŽENSKÁ NA VRCHOLU | 140 Kč | MP
...........................................................................................................
Neděle 10. listopadu
15:00 ~ FANY A PES | 120/100 Kč | DB | MP
15:30 ~ OVEČKA SHAUN: FARMAGEDDON | 130/110 Kč | DB | MP
17:30 ~ ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO | 130 Kč | DB | MP
18:00 ~ ŽENSKÁ NA VRCHOLU | 140 Kč | MP
20:00 ~ JOKER | 130 Kč | ČT | 15+
20:30 ~ BITVA U MIDWAY | 140 Kč | ČT | 12+
...........................................................................................................

Pondělí 11. listopadu
17:30 ~ STAŘÍCI | 130 Kč | MP
19:30 ~ ŽENSKÁ NA VRCHOLU | 140 Kč | MP
20:00 ~ FANY A PES | 120/100 Kč | ČT | MP
...........................................................................................................
Úterý 12. listopadu
17:30 ~ ŽENSKÁ NA VRCHOLU | 140 Kč | MP
19:30 ~ BITVA U MIDWAY | 140 Kč | ČT | 12+
20:00 ~ PRAŽSKÉ ORGIE | 100 Kč | 12+
...........................................................................................................
Středa 13. listopadu
17:30 ~ PRAŽSKÉ ORGIE | 140 Kč | 12+
19:30 ~ ŽENSKÁ NA VRCHOLU | 140 Kč | MP
20:00 ~ U ZLATÉ RUKAVICE | 120 Kč | ČT | 15+
...........................................................................................................
Čtvrtek 14. listopadu
10:00 ~ PRAŽSKÉ ORGIE | 60 Kč | 12+
17:30 ~ LVÍ KRÁL | 120/100 Kč | DB | MP
19:30 ~ AMNESTIE | 120 Kč | 15+
20:00 ~ ANTROPOCÉN: EPOCHA ČLOVĚKA | 90 Kč | ČT | MP
...........................................................................................................

Pátek 15. listopadu
8:30 ~ FILMOVÁ TVORBA PRO ŽÁKY 8.–9. TŘÍD | zdarma
10:30 ~ 1989: Z DENÍKU IVANY A, REŽIE KAREL STRACHOTA | zdarma
14:00 ~ KOLJA | zdarma v rámci Festivalu Svobody
17:15 ~ LE MANS ´66 | 140 Kč | ČT | 12+
18:00 ~ POSLEDNÍ ARISTOKRATKA | 140 Kč | MP
20:00 ~ KAREL, JÁ A TY | 130 Kč |AT | 15+
20:30 ~ DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA | 140 Kč | ČT | 15+
...........................................................................................................
Sobota 16. listopadu
15:00 ~ HODINÁŘŮV UČEŇ | 90/70 Kč | MP
15:30 ~ ADAMSOVA RODINA | 140/120 Kč | DB | MP
17:15 ~ LE MANS ´66 | 140 Kč | ČT | 12+
17:45 ~ DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA | 140 Kč | ČT | 15+
20:00 ~ STÁHNI A ZEMŘEŠ | 140 Kč | ČT | 15+
20:30 ~ POSLEDNÍ ARISTOKRATKA | 140 Kč | MP
...........................................................................................................
Neděle 17. listopadu
15:00 ~ HODINÁŘŮV UČEŇ | 90/70 Kč | MP
15:30 ~ ADAMSOVA RODINA | 140/120 Kč | DB | MP
17:30 ~ AMNESTIE | 120 Kč | 15+
18:00 ~ POSLEDNÍ ARISTOKRATKA | 140 Kč | MP
20:00 ~ DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA | 140 Kč | ČT | 15+
20:30 ~ LE MANS ´66 | 140 Kč | ČT | 12+
...........................................................................................................
Pondělí 18. listopadu
17:30 ~ FALEŠNĚ | 100 Kč | ČT | 12+
19:30 ~ POSLEDNÍ ARISTOKRATKA | 140 Kč | MP
20:00 ~ AMNESTIE | 120 Kč | 15+
...........................................................................................................

KINO PORTYČ ~ ~ ~ váš filmový přístav
Úterý 19. listopadu
17:15 ~ LE MANS ´66 | 140 Kč | ČT | 12+
19:30 ~ DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA | 140 Kč | ČT | 15+
20:00 ~ FALEŠNĚ | 100 Kč | ČT | 12+
...........................................................................................................
Středa 20. listopadu
17:30 ~ KAREL, JÁ A TY | 130 Kč | AT | 15+
19:30 ~ TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD | 140 Kč | ČT | 12+
20:00 ~ DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA | 140 Kč | ČT | 15+
...........................................................................................................
Čtvrtek 21. listopadu
17:30 ~ BOŽÍ LÁSKA | 100 Kč | ČT | 15+
19:30 ~ ŽENSKÁ NA VRCHOLU | 140 Kč | MP
20:00 ~ POSLEDNÍ ZRÁDCE | 100 Kč | ČT | 15+
...........................................................................................................

fb.com/kinoportyc
Úterý 26. listopadu
17:30 ~ ANTROPOCÉN: EPOCHA ČLOVĚKA | 90 Kč | ČT | MP
19:30 ~ ŽENSKÁ NA VRCHOLU | 140 Kč | MP
20:00 ~ ZÁBAVA, ZÁBAVA | 100 Kč | ČT | 15+
...........................................................................................................

VÁNOČNÍ

17.
ROČNÍK

PRODEJNÍ VÝSTAVA

a pohádkové představení

středa 27. listopadu
kino Portyč Písek
16.30 VERNISÁŽ

Pořadatel:

Partneři:

Vánoční prodejní výstavy rukodělných výrobků
a výtvarných prací se sladkým občerstvením
pro návštěvníky; moderuje Luboš Voráček z Českého rozhlasu;
vystoupí soubor zobcových ﬂéten Rondo (ZUŠ Písek).

17.00 POMOZTE POHÁDKOU

Pátek 22. listopadu
15:00 ~ TLAPKOVÁ PATROLA | 80/60 Kč | DB | MP
15:30 ~ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 3D | 150/130 Kč | DB | MP
17:30 ~ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II | 130/110 Kč | DB | MP
18:00 ~ POSLEDNÍ ARISTOKRATKA | 140 Kč | MP
20:00 ~ BOŽÍ LÁSKA | 100 Kč | ČT | 15+
20:30 ~ VLASTNÍCI | 130 Kč | 12+
...........................................................................................................
Sobota 23. listopadu
15:00 ~ TLAPKOVÁ PATROLA | 80/60 Kč | DB | MP
15:30 ~ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 3D | 150/130 Kč | DB | MP
17:30 ~ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II | 130/110 Kč | DB | MP
18:00 ~ VLASTNÍCI | 130 Kč | 12+
20:00 ~ ŽENSKÁ NA VRCHOLU | 140 Kč | MP
20:30 ~ POSLEDNÍ ARISTOKRATKA | 140 Kč | MP
...........................................................................................................
Neděle 24. listopadu
15:00 ~ SNĚŽNÝ KLUK | 130/110 Kč | DB | MP
15:30 ~ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II | 130/110 Kč | DB | MP
17:30 ~ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II | 130/110 Kč | ČT | MP
18:00 ~ POSLEDNÍ ARISTOKRATKA | 140 Kč | MP
20:00 ~ VLASTNÍCI | 130 Kč | 12+
...........................................................................................................
Pondělí 25. listopadu
17:30 ~ ZÁBAVA, ZÁBAVA | 100 Kč | ČT | 15+
19:30 ~ VLASTNÍCI | 130 Kč | 12+
20:00 ~ POSLEDNÍ ZRÁDCE | 100 Kč | ČT | 15+
...........................................................................................................

„Playmobil“ – promítání animovaného ﬁlmu
pro celou rodinu, dobrovolné vstupné je vánočním
příspěvkem handicapovaným klientům vystavujících organizací.
Beneﬁce ve prospěch Domova pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky,
Denního a týdenního stacionáře a chráněného bydlení Duha Písek,
Dětské psychiatrické nemocnice Opařany
a Městského střediska sociálních služeb Písek.
Výstava je přístupná denně v době promítání kina a potrvá do neděle 8. prosince.
...........................................................................................................
Čtvrtek 28. listopadu
10:00 ~ ROMÁN PRO POKROČILÉ | 60 Kč | 12+
17:30 ~ NA NOŽE| 130 Kč | ČT | 12+
19:30 ~ VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ | 130 Kč | DB | 12+
20:00 ~ VÝJIMEČNÍ | 120 Kč | ČT | 12+
...........................................................................................................
Pátek 29. listopadu
15:00 ~ ADAMSOVA RODINA | 140/120 Kč | DB | MP
15:30 ~ SNĚŽNÝ KLUK 3D | 150/130 Kč | DB | MP
17:30 ~ NA NOŽE | 130 Kč | ČT | 12+
18:00 ~ LAST CHRISTMAS | 130 Kč | ČT | 12+
20:00 ~ BÍLÁ JAKO PADLÝ SNÍH | 120 Kč | ČT | 12+
20:30 ~ VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ | 130 Kč | DB | 12+
...........................................................................................................
Sobota 30. listopadu
15:00 ~ ADAMSOVA RODINA | 140/120 Kč | DB | MP
15:30 ~ SNĚŽNÝ KLUK | 130/110 Kč | DB | MP
17:30 ~ VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ | 130 Kč | DB | 12+
18:00 ~ ŽENSKÁ NA VRCHOLU | 140 Kč | MP
20:00 ~ NA NOŽE | 130 Kč | ČT | 12+
20:30 ~ LAST CHRISTMAS |130 Kč | ČT | 12+

GALERIE PORTYČ

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE…
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
..................................................................................................................
Úterý 5. listopadu — sobota 30. listopadu

SKUPINA TERIFOTO SOKOLA PÍSEK

Vás zve na výstavu fotografií, která se bude konat v Galerii Portyč
a v prostorech foyer kina Portyč. Uvidíte nejen snímky členů skupiny
TeriFoto, ale i práce fotografů z písecké základní školy J. K. Tyla
a práce fotografů z partnerských měst Deggendorf, Wetzlar a Bad
Leonfelden. Vernisáž bude v úterý 5. listopadu od 17 hodin.

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
..................................................................................................................
22. prosince | Koncertní síň Trojice

ADVENT
S HVĚZDOU
..................................................................................................................
28 . prosince | Kulturní dům

25
LET STRINGS
..................................................................................................................
9. ledna | Divadlo Fráni Šrámka

REVIZOR
|A|
..................................................................................................................
24. ledna | Divadlo Fráni Šrámka

ČARODĚJKY
V KUCHYNI |B|
..................................................................................................................
30. ledna | Divadlo Fráni Šrámka

POKOUŠENÍ
|C|
..................................................................................................................
3. února | Divadlo Fráni Šrámka

HALINA
PAWLOWSKÁ ~ MANUÁL ZRALÉ ŽENY
..................................................................................................................
6. února | Koncertní síň Trojice

MUSICA
DOLCE VITA
..................................................................................................................
23. února | Koncertní síň Trojice

VARHANNÍ
KONCERT PRO ČTYŘI RUCE
..................................................................................................................
5. března | Divadlo Fráni Šrámka

THE BACKWARDS ~ SOLO YEARS

SLEDUJTE NÁS

REPORTÁŽE • POZVÁNKY

fb.com/centrumkulturymestapisek
Vysvětlivky k použitým zkratkám:
MP / PBO ~ MP / PbO
12+ / 15+! ~ nevhodné do 12 let / nepřístupné do 15 let
DB / ČT ~ DB / ČT
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 prosinec > čtvrtek 7. listopadu
~~~~~~~
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

