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Milí přátelé, 

nový rok bude ve znamení 
zajímavých čísel. Už jen sám o 
sobě letopočet 2020 vybízí k 
různým úvahám. Samozřejmě 
záleží na úhlu pohledu. S 
trochou nadsázky bychom 
mohli říct, že jsme se tak ze 
světa jedniček a nul symbolicky 
posunuli o level výš. Otázkou 
zůstává, jestli bychom se spíše 
neměli vracet ke kořenům a 
opustit naše virtuální prostory 
a bubliny, které nám dost často 
zkreslují realitu. 
Takový návrat by se mohl 
uskutečnit skrze tři sedmičky, 
které nám budou během roku 
připomínat právě tolik let, kolik 
uplynulo od založení města 
Písku. Sedm set sedmdesát 
sedm let neznamená sice kulaté 
výročí, ale je to rozhodně důvod 
k oslavě a připomenutí si všech 
možných událostí, které zasáhly 
zdejší historii. Sedmička je 
obvykle považována za šťastné 
číslo. Ve spojitosti s dalším 
letošním výročím bychom mohli 
i souhlasit. V květnu to bude 
sedmdesát pět let od konce 
druhé světové války, po které 
nastal v našich končinách mír. 
Přejme si tedy do nového 
roku, aby tahle relativní 
samozřejmost platila i nadále. 
Přejme si, aby se bitvy sváděly 
jen na filmovém plátně nebo na 
prknech, co znamenají svět. 
Přejme si zdraví a štěstí, protože 
to je tou alfou a omegou 
našeho bytí. Tak mne vlastně 
napadá, že z tohoto pohledu 
nejsou žádná čísla důležitá. 
 
Hezký nový rok přímo z  
epicentra kulturního dění přeje

Josef Kašpar 

josef.kaspar@centrumkultury.cz

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

foto © Tom Droppa

Pošlete názvy těchto 9 akcí na marketing@centrumkultury.cz, a když vás vylosujeme, dostanete 4 kinovolňásky!



TIP PRO VÁS…

Filmový klub Samotáři

V novém roce jsme si pro filmové nadšence, kteří tráví několik 
večerů z každého měsíce v našem kině, připravili novinku, 
a tou je filmový klub Samotáři.

Nově vznikající klub bude nabízet filmy z distribuce v České 
republice, včetně filmů ze zlatého fondu kinematografie, které 
jsou určené pro užší okruh diváků. Tedy pro filmové nadšence, 
můžeme říci samotáře, kteří rádi shlédnou více či méně odlišné 
filmové dílo, než nabízí například hollywoodská studia. V roce 
2020 máme v plánu promítnout zhruba 50 filmů. 

Naše kino Portyč má od října druhý „komorní sál“ s kapacitou 
40 míst. A tak si můžeme dovolit nabídnout „Samotářům“ hned tři 
představení týdně. První v premiérový den, tedy ve čtvrtek. Další 
reprízové dny jsou neděle a pondělí se začátkem představení 
vždy ve 20 hodin.

Bude naší snahou, aby premiéry českých filmů uvedli někteří 
z jejich tvůrců a vyslechli si třeba váš názor na díla, která se 
v našem klubu promítla. 

Cena členského průkazu je 200 Kč na rok. Průkaz je přenosný. 
Hlavní členskou výhodou je sleva na klubová představení 20 Kč. 
Průkazku člena filmového klubu Samotáři lze zakoupit pouze na 
pokladně Kina Portyč.  

Nepropásněte filmy, které sice neboří hranice návštěvnosti, 
ale právem sbírají ocenění.

A ještě jedna novinka v souvislosti s novým filmovým klubem 
Samotáři. Můžete se podílet na programové skladbě klubu 
nebo navrhnout akce pro jeho větší atraktivnost a výjimečnost. 
Spolupráci na úrovni se nebráníme.  

Plesová sezóna v plném proudu

Novoroční bujaré oslavy máme za sebou a vy přemýšlíte, co 
dělat za dlouhých zimních večerů?
Hurá, plesová sezóna je tady! Na ples se chodí především 

tancovat, proto byste měli hravě zvládnout valčík, polku nebo 
tango. Zdokonalit se v těchto tancích můžete na Tanečním večeru 
nebo Tanečních pro mírně pokročilé, které pravidelně pořádáme 
v Kulturním domě. Pro aktivní seniory jsme připravili pravidelné 
lekce Country tancování a Seniorský večer s Toulavou kapelou.

Studenti na chvíli odloží džíny a tenisky, rodiče nahodí 
oblek, babičky opráší své společenské šaty a všichni se sejdeme 
na maturitním plese. A v lednu jich je opravdu hodně! Zkrátka 
společenští tvorové budou mít rojení...

Plesová sezóna bude během následujících týdnů na svém 
vrcholu a je doopravdy z čeho vybírat. Těšit se můžete na 
ples zdravotníků, sportovní či jinak zaměřený. Nenechte si ujít 
ani XX. ples města Písku, který se koná 1. února od 20 hodin. 
Taneční parket rozzáří vítězný pár taneční soutěže StarDance 
2018 Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková, k tanci i poslechu 
zahraje Metroklub Big Bang a jako host vystoupí kapela Beatles 
Revival. Celým večerem vás provede Vladimír Hron. 

Vyrazte do společnosti i vy! Kompletní seznam plesů najdete 
na webu centra kultury na podstránce Kulturního domu.

Tři bratři Ebenové

Koncertní lahůdka vás čeká ve čtvrtek 23. ledna v píseckém 
Divadle Fráni Šrámka na koncertě Bratří Ebenů. Tento koncert 
plný inteligentního humoru, vtipných a hudebně nápaditých 

písní s vybroušenými texty, se pro vás stane nezapomenutelným 
zážitkem, který předčí vaše očekávání.

Bratři Ebenové Marek, Kryštof a David představí průřez 
ze všech svých dosavadních alb. Od své první desky Malé písně 
do tmy (1984), přes Tichou domácnost (1995), notoricky známou 
Já na tom dělám (2002), přes typicky „ebenovské“ Chlebíčky 
(2008), až po dosud poslední Čas holin (2014). A na to, jak 
dlouho album Čas holin připravovali, nám odpověděl Marek 
Eben: „U nás to je tak, že materiál vzniká průběžně. Kapela je 
takové hladové zvíře, které potřebuje potravu, když hrajete stejný 
repertoár, začne to muzikanty dřív nebo později nudit. Takže se 
snažím tu a tam nosit nějaké nové písničky, a když jich je dost, 
jdeme do studia. Ale píšu pomalu, proto ty pauzy.“  Marek Eben 
také připomněl období, na které nejraději vzpomíná: „Z té staré 
doby určitě na první Porty, kde jsme hráli v triu. To byl takový 
závan svobody a lidi byli nadšení, že slyší trochu jinou muziku. 
A taky se objevila spousta nových lidí, na Portě jsem slyšel poprvé 
Karla Plíhala, Jarka Nohavicu, Nerez, Slávka Janouška, to byla 
nesmírně silná generace. A pokud jde o tu sestavu, ve které 
hrajeme teď, tedy s Pavlem Skálou, Jirkou Veselým, Jirkou 
Zelenkou a Jaromírem Honzákem, to je pro nás velké potěšení. 
Vlastně jsem nečekal, že by s námi chtěli koncertovat, točili jsme 
desku a kluci z Etc. navrhli, že když už jsme to nazkoušeli, mohli 
bychom si to zahrát i naživo. To byla nabídka, která se neodmítá.“ 

A právě kromě tria bratří Ebenových uvidí návštěvníci 
na pódiu také basistu a akordeonistu Jiřího Veselého, známého 
ze skupiny ETC Vladimíra Mišíka, Jiřího Zelenku, hráče na bicí 
a perkuse, a kytaristu Pavla Skálu. Samozřejmě za doprovodu 
vynikajícího jazzového kontrabasisty Jaromíra Honzáka. 



čtvrtek 23. ledna od 19:00 | 490 Kč | 450 Kč | 400 Kč
BRATŘI EBENOVÉ
Bratři Ebenové – kapela tří bratří Ebenových (Marek, Kryštof, 
David) a dalších předních českých hudebníků (Pavel Skála, Jaromír 
Honzák, Jiří Veselý a Jiří Zelenka). Koncertně hrají průřez tvorbou 
od prvního alba Malé písně do tmy (1984) až po poslední Čas holin 
(2014), které je svým obsahem čím dál tím aktuálnější. 
.....................................................................................................

pátek 24. ledna od 19:00 | 380/350/320 Kč
ČARODĚJKY V KUCHYNI |B|
Divadlo Metro Praha
Co se stane, když osud svede dvě zralé ženy, které se dlouhá léta 
nenávidí, do televizní kuchařské šou?
Brilantní komedie kanadské autorky. Kuchařky Dolly Biddleová 
a Isabel Lomaxová mají každá svou televizní kuchařskou show. 
Každá se orientuje na jinou kuchyni a příšerně na sebe žárlí. 
Doslova se nesnáší a to je slabé slovo. Nejenom kvůli konkurenci 
i taky kvůli dávnému hříchu z mládí. Je nebezpečné vyskytovat 
se v jejich blízkosti , pokud se ty dvě dostanou k sobě. A právě 
těmto dvěma rivalkám je nabídnuta nová společná cooking show 
Čarodějky v kuchyni. Urážky jsou pikantnější než připravované 
pokrmy, výpady ostřejší než chilli paprika, atmosféra hustější než 
bešamelová omáčka...

Režie: Roman Štolpa
Hrají: Veronika Žilková / Sandra Pogodová, Michaela Dolinová, 
Vincent Navrátil / Ladislav Ondřej, Milan Duchek

neděle 5. ledna od 19:00 | pp 200 Kč / nm 250 Kč
SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ KONCERT
Nokturna 2020
Na prvním nokturnu roku 2020 vystoupí Orchestr Virtuosi Písek 
a sólisté. Dirigovat bude Oldřich Vlček.
.....................................................................................................
úterý 7. ledna od 19:00 | vyprodáno
DVA NAHATÝ CHLAPI
Přeložené představení ze 4. prosince 2019
.....................................................................................................
středa 8. ledna od 17:00 
TŘÍKRÁLOVÁ SLAVNOST
ZŠ Svobodná Písek
Slavnostní vystoupení všech tříd žáků Základní školy Svobodná.
.....................................................................................................

čtvrtek 9. ledna od 19:00 | 390/420/450 Kč
REVIZOR |A|
Městská divadla pražská
Taky vám slova audit a finanční kontrola zrychlují tep? A co třeba 
revize? A revizor? Ten náš vám polechtá bránice. A možná opotí 
pleš. Nebo posune tupé? 
Revizor – to je explozivní anekdota o těch, již majíce v péči blaho 
obce, pečují jen o blaho vlastní, a o tom, jak naletí jinému typu 
„šmejda“ než jsou oni sami. Bravurní, věčná komedie o parazitech, 
s jejichž světem zatřese jedině srážka s parazitem jiného druhu. 
Historka, kterou původně vyprávěl Gogolovi Puškin a která se 
posléze strašně nelíbila carovi. Inu… 
Rusko není jen ruské kolo, ruské vejce, ruská ruleta a Máša a medvěd. 
Rusko je zemí geniální literatury, brutální satiry a monstrózních 
činovníků moci. A paradoxů. Jedl Čajkovský labardan? Kousal 
Potěmkin karandaš? Měl Rasputin sabáčku? A vůbec, víte vy co je 
právě must have v Petrohradu? 

Režie: David Drábek
Hrají: Václav Kopta, Pavla Tomicová, Eva Leinweberová, Jiří Panzner, 
Pavel Juřica, Tomáš Milostný, Oldřich Vízner, Viktor Dvořák, Evellyn 
Pacoláková, Zdeněk Vencl, Tomáš Havlínek, Radim Kalvoda, Maxim 
Mededa, Lucia Schubert

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA fb.com/divadlofranisramka



DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA
středa 29. ledna od 8:30 a 10:00 | 80 Kč
ČTYŘLÍSTEK A TALISMAN MOCI
A jsou tu opět! Báječný Čtyřlístek k vám zavítá se zbrusu 
novým dobrodružstvím, které si pro vás připravilo Divadlo D5, 
pod autorským a režijním vedením Libora Jeníka. 
Tentokrát se Fifinka, Bobík, Pinďa a Myšpulín vydávají za bájným 
Talismanem Moci, který umí ovládat vše živé! Aby ho naši čtyři 
přátelé získali, musí se vypravit do dalekých himalájských hor nebo 
na prosluněnou Havaj. Do cesty se jim ovšem postaví prohnaný a 
vykutálený profesor Zádrhel, který si na kouzelný talisman dělá 
také zálusk. Jestli nad ním Čtyřlístek zvítězí, jestli potkají Sněžného 
muže, jestli se budou muset naučit tanec Hula-hula nebo jestli potkají 
popleteného domorodého šamana a nebo jestli..., ale však to sami 
uvidíte, když přijdete na úžasnou pohádku, plnou legrace, napětí a 
pěkných písniček.

Režie: Libor Jeník
Hrají: Dita Zábranská/Elis Ochmanová/Simona Benáčková, Václav 
Krátký/Marek Valenta, Ondřej Venclík/Vítek Maštalíř, Lukáš Klíma/
Patrik Vojtíšek
.....................................................................................................

čtvrtek 30. ledna od 19:00 | 330/300/270 Kč
POKOUŠENÍ |C| 
Jihočeské divadlo 
Parafráze Fausta. Doktor Foustka je černou skvrnou na důvěryhodnosti 
vědeckého ústavu. Zapletl se se silami, které zpochybňují vědecký 
světový názor. Ďábelský svůdce, který pokouší tohoto novodobého 
Fausta, přichází v podobě pajdavého provokatéra Fistuly. Foustka 
musí bojovat s nesmyslnými mechanismy totalitní moci i s pokušením, 
kterému je těžké odolat...

Režie: Ivan Krejčí
Hrají: Petr Halíček, Tomáš Drápela, Jiří Untermüller, Věra Hlaváčková, 
Kamila Janovičová, Jan Dvořák, Dana Verzichová, Václav Švarc, 
Pavel Oubram, Jaroslava Červinková, Zdeněk Mládek, Markéta 
Vejdovcová, Jaroslav Kukrál

> Po předložení abonentky |A| či |B| sleva 15%

Předplatné na jaro 2020

Právě teď je ta správná chvíle řešit divadelní předplatné 
v Divadle Fráni Šrámka. V minulém roce jsme vám nově nabízeli 
tři abonentní skupiny, a stejně tak to bude i v předplatném 

přichystaném na jaro 2020. 

Výběrové předplatné |A| nabídne kromě originální pantomimy 
Radima Vizváryho i divadelní inscenace, které získaly řadu 
ocenění. Odlehčené předplatné |B| vám poskytne odpočinek 
spojený s velkou dávkou humoru. No a Vyvážené předplatné |C| 
je pestrá směsice titulů, které vás jak pobaví, tak i dojmou.  
Takže teď už stačí jenom rozmyslet, která skupina (nebo které 
skupiny — pro divadelní nadšence, co si koupí více skupin máme 
slevy) je ta pravá pro vás a objednat ji. A to můžete následovně: 

Stálí (současní) předplatitelé:
potvrďte nám, že si chcete nechat svá původní místa, případně 

pokud byste rádi místa v rámci skupiny změnili (i s preferovaným 
místem či oblastí) e-mailem na adresu divadlo@centrumkultury.cz, 
a to do 31. prosince 2019. Své původní místo máte jisté, v případě 
požadované změny zkusíme najít nejbližší vhodné a budeme vás 
kontaktovat…

Noví zájemci o předplatné:
místa, která neobsadí současní abonenti s přednostním 

výběrem, dáme cca od 13. ledna do on-line prodeje a předprodeje 
na pokladnách Centra kultury města Písek. Zakoupenou (on-line) 
vstupenku na celé předplatné vám pak na začátku divadelní 
sezóny vyměníme za klasickou abonentku (na pokladně KD, 
případně před prvním představením dané skupiny přímo v DFŠ)

Prodej samostatných představení:
poté, co bude jasné, která místa jsou obsazena abonenty, 

uvolníme jednotlivá představení postupně do prodeje, a to cca 
od 27. ledna (zhruba tak měsíc před daným představením).



sobota 4. ledna od 19:00 | pp 100/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… Program připravují zkušení tanečníci 
manželé Tomáš a Hanka Urbanovi.
.....................................................................................................
pondělky 6/13/20/27. ledna od 18:00 
středy 8/15/22/29. ledna od 16:00
čtvrtky 9/16/23/30. ledna 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.
.....................................................................................................
pondělí 6. ledna od 14:30 | Hudební sál
JÓGA
Pravidelné kurzy jógy pod vedením Kataríny Šuňavské od půl třetí 
a Kamily Ševčíkové od čtvrt na pět.
.....................................................................................................
středa 8/15/22/29. ledna 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. 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 9. ledna od 9:00 | Hudební sál | na pozvánky
MEXTRA ~ seminář
.....................................................................................................
pátek 10. ledna od 20:00 
MATURITNÍ PLES SPŠ A VOŠ PÍSEK ~ B4.I
.....................................................................................................
sobota 11. ledna od 20:00 
MATURITNÍ PLES SOŠ A SOU PÍSEK ~ PD2
.....................................................................................................
neděle 12. ledna od 10:00 | Loutkový sál | 50 Kč
TŘI PŘADLENY
Ochotnický soubor Copánek
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.
.....................................................................................................
úterý 14/21/28. ledna od 19:00 | Velký sál
TANEČNÍ KURZY PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
Světem pokročilého tanečního umění provádí taneční mistři 
Viktor a Tamara Houdkovi.
.....................................................................................................
středa 15. ledna od 18:00 | 125 Kč
KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ
Kouzlení s kouzelníkem Kristiánem Kašparem.

čtvrtek 16. ledna od 17:00 | 80 Kč 
SENIOR VEČER ~ Toulavá kapela
K tanci a poslechu nejen pro seniory hraje Toulavá kapela.
.....................................................................................................
pátek 17. ledna od 20:00 
MATURITNÍ PLES OA PÍSEK ~ 4.A
.....................................................................................................
sobota 18. ledna od 20:00 
MYSLIVECKÝ PLES
K tanci a poslechu hrají kapely Muzikanti z jižních Čech, MP3 Band 
a Hastrmani.
.....................................................................................................
neděle 19. a 26. ledna od 18:00 | Hudební sál
TANEČNÍ KURZY PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
Světem pokročilého tanečního umění provádí taneční mistři 
Viktor a Tamara Houdkovi.
.....................................................................................................
pátek 24. ledna od 20:00 
MATURITNÍ PLES SZDŠ PÍSEK ~ 4.A
.....................................................................................................
sobota 25. ledna od 20:00
MATURITNÍ PLES SPŠ A VOŠ PÍSEK ~ C4.E
.....................................................................................................
pátek 31. ledna od 20:00
MATURITNÍ PLES SOŠ A SOU PÍSEK ~ AD.4
.....................................................................................................

sobota 1. února od 20:00 | 350 Kč
XX. PLES MĚSTA PÍSEK
Nenechte si ujít již dvacátý reprezentační ples města Písku, který 
se tentokrát koná hned první únorový den. Taneční parket rozzáří 
vítězný pár taneční soutěže StarDance 2018 Jiří Dvořák a Lenka 
Nora Návorková, k tanci i poslechu zahraje Metroklub Big Bang a 
jako host vystoupí kapela Brouci Band — Beatles Revival. Celým 
večerem vás provede známý a oblíbený Vladimír Hron. V ceně 
slosovatelné vstupenky je welcomedrink a banketové občerstvení.

KULTURNÍ DŮM



SENIOR POINT
čtvrtek 2. ledna od 10:00 | Kino Portyč | 60 Kč
AMNESTIE 
Emotivní thriller Amnestie přinese na plátna největší vzpouru ve 
vězeňské historii Československa a spolu s ní i příběh, který odráží 
obrovské a rychlé změny po revoluci v roce 1989
.....................................................................................................
pondělí 6., 20. ledna 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.
.....................................................................................................
úterky 7/14/21/28. ledna od 8:00
čtvrtky 9/16/23/30. ledna od 8:00 a 9:00  
pátky 10/17/24/31. ledna od 8:00 a 10:15  
ANGLIČTINA
Anglický jazyk pro seniory pod vedením lektorky Radky Tomanové.
.....................................................................................................
úterky 7/14/21/28. ledna od 9:00 a 10:15
čtvrtky 9/16/23/30. ledna od 10:00
pátky 10/17/24/31. ledna od 9:00
JÓGA
Cvičení jógy pod vedením akreditované cvičitelky Radky Tomanové.
.....................................................................................................
úterý 7. ledna od 14:15 | Klubovna DFŠ
TŘI VETERÁNI ~ SENSESSION
Vezměte nástroje, nalaďte hlasy a přijďte si zazpívat.
.....................................................................................................
středa 8., 15., 22., 29. ledna od 10:00 | Kulturní dům | zdarma
COUNTRY TANCOVÁNÍ
Výuku oldtime amerických tanců, moderních country tanců a řeckých 
kolových tanců vedou v Kulturním domě manželé Bártíkovi. 
.....................................................................................................
pátek 10. ledna od 13:00 | FAMO
FILMOVÝ KLUB PRO SENIORY
.....................................................................................................
pondělí 13. ledna od 10:00 | Klubovna DFŠ
Z PÍSKU AŽ NA KAMČATKU
Povídání a promítání s Ing. Václavou Altschmiedovou
.....................................................................................................
středa 15. ledna od 10:00 | Klubovna SP
ŽIVOT V PRÁVU
Cyklus přednášek s Mgr. Jaroslavem Hávou.
.....................................................................................................
čtvrtek 16. ledna od 10:00 | Kino Portyč | 60 Kč
NABARVENÉ PTÁČE 
Nadčasové poselství o putování a útrapách malého židovského 
chlapce za druhé světové války
.....................................................................................................
pondělí 20. ledna od 13:00 | Klubovna DFŠ
NOVOROČNÍ SETKÁNÍ SE STAROSTKOU MĚSTA
Témata, která vás zajímají s Mgr. Evou Vanžurovou

.....................................................................................................
Chcete se zúčastnit akcí Senior Pointu v klubovně DFŠ (1. patro), ale 
už rozhodně neběháte po schodech jako srnky? 
Můžete bez problémů využít výtah v Divadle Fráni Šrámka. 
Jen nás, prosím, v případě zájmu předem informujte buď na e-mailu 
pisek@seniorpointy.cz nebo na telefonu 731 640 364.

pondělí 27. ledna od 10:00 | Klubovna DFŠ
PÍSECKÉ KOSTELY III.
Církevní památky s Jiřím Hladkým
.....................................................................................................
středa 29. ledna od 9:30 | Klubovna SP
RADA SENIORŮ
.....................................................................................................
čtvrtek 30. ledna od 10:00 | Kino Portyč | 60 Kč
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Hvězdně obsazená romantická zimní komedie. 

KONCERTNÍ SÍŇ TROJICE
neděle 12. ledna od 18:00 | pp 110 / nm 130 Kč
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT: OD BACHA PO KAINARA
Letošní 4. ročník Tříkrálového večera hudby a poezie bude poněkud 
v jiném duchu, plný zajímavých hostů z různých hudebních směrů, 
dojde krom klasické hudby samozřejmě i na poezii, překvapení 
nejsou vyloučena. Vystoupí charismatický příbramský písničkář 
Petr Vašina, milým zpestřením zajisté bude „rodinné muzicírování“ 
Michala Pavlíka se synem Mikešem. Poetická složka večera bude 
v režii známého píseckého básníka Milana Prince. Finální kapelu 
2 Generations dnes prakticky zastupuje její polovina, tedy Petr 
Hejna starší. Po zdravotním omezení zbytku tělesa, ho jako host 
doprovází hráč na klávesové nástroji Břetislav Bakala.
.....................................................................................................
neděle 19. ledna od 17:00 | pp 100 / nm 120 Kč
FLAUTORES FLAUTAE A HOSTÉ
Již tradičně se v koncertní síni Trojice uskuteční koncert flétnového 
souboru Fautores Flautae z Písku ve složení: Petra a Václav Holubovi, 
Rudolf Přib a Martin Hlídek. Soubor vystoupí s novým programem 
a jako hosty si tentokrát pozval Kolegium Heřmana Jiljího. Spojení 
sametového hlasu sopránu (Gabriela Hošková) a kontrapunktu 
varhan (Ladislav Kratochvíl) vybízí k relaxaci a odpočinku. 

9.—30. ledna
JAZZ WORLD PHOTO 2019
Třicítka nejlepších fotografií z jazzového světa opět k vidění v Galerii 
Portyč. Výstava bude zahájena ve čtvrtek 9. ledna v 17 hodin. 
Světová fotografická soutěž Jazz World Photo opět posunula hranice. 
Do 6. ročníku se přihlásilo rekordních 353 fotografů ze 43 zemí, což 
je téměř třikrát více než při prvním ročníku. Snímky přišly z tisíce 
kilometrů vzdálených zemí. Kromě fotografů z Evropy soutěž zaujala 
také autory v Mexiku, Kolumbii, Kanadě, Japonsku nebo na Kubě.

GALERIE PORTYČ



KINO PORTYČ ~ ~ ~ váš filmový přístav fb.com/kinoportyc
Pozor, vzhledem k tomu, že ČasoPísek musí jít v prosinci do tisku 
o více než týden dříve, uvádíme zde pouze časy filmů (převážně 
premiér), které máme v době uzávěrky potvrzené distributory. 
Filmových projekcí ale bude v lednu samozřejmě mnohem více. 
Ucelený a aktuální přehled získáte vždy na podstránce kina na 
našich webových stránkách 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…
...........................................................................................................

středa 1. ledna
 15:00 ~ FANY A PES | 50 Kč | DB | MP
 15:30 ~ OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDON | 50 Kč | DB | MP
 17:30 ~ VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ | 50 Kč | DB | MP
 18:00 ~ PRINC KRASOŇ | 50 Kč | DB | MP
 20:00 ~ BÍLÁ JAKO PADLÝ SNÍH | 50 Kč | ČT | 12+
 20:30 ~ BITVA U MIDWAY | 50 Kč | ČT | 12+
...........................................................................................................

čtvrtek 2. ledna
 10:00 ~ AMNESTIE | 60 Kč | 15+
 15:00 ~ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II | 130/110 Kč | DB | MP 
 15:30 ~ PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY | 100/80 Kč | MP
 17:30 ~ ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO | 130 Kč | DB | MP

 18:00 ~ ZAKLETÉ PÍRKO | 140/120 Kč | MP
 20:00 ~ TENKRÁT PODRUHÉ | 120 Kč/FKS 100 Kč | ČT | 15+
 20:30 ~ NENÁVIST | 130 Kč | ČT | 15+
...........................................................................................................

pátek 3. ledna 
 15:00 ~ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II | 130/110 Kč | DB | MP 
 15:30 ~ PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY | 100/80 Kč | MP
 17:30 ~ ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO | 130 Kč | DB | MP
 18:00 ~ ZAKLETÉ PÍRKO | 140/120 Kč | MP
 20:00 ~ VÝJIMEČNÍ | 120 Kč | ČT | 12+
 20:30 ~ NENÁVIST | 130 Kč | ČT | 15+
...........................................................................................................

sobota 4. ledna 
 15:00 ~ ŠPIONI V PŘEVLEKU | 140/120 Kč | DB | MP
 15:30 ~ ZAKLETÉ PÍRKO | 140/120 Kč | MP
 17:30 ~ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II | 130/110 Kč | DB | MP 
 18:00 ~ VLASTNÍCI | 120 Kč | 12+
 20:00 ~ VÝJIMEČNÍ | 120 Kč | ČT | 12+
 20:30 ~ NENÁVIST | 130 Kč | ČT | 15+

neděle 5. ledna  
 15:00 ~ ŠPIONI V PŘEVLEKU | 140/120 Kč | DB | MP
 15:30 ~ ZAKLETÉ PÍRKO | 140/120 Kč | MP
 17:30 ~ VÝJIMEČNÍ | 120 Kč | ČT | 12+
 18:00 ~ VLASTNÍCI | 120 Kč | 12+
 20:00 ~ TENKRÁT PODRUHÉ | 120 Kč/FKS 100 Kč | ČT | 15+
 20:30 ~ DOKONALÁ LEŽ | 130 Kč | ČT | 12+
...........................................................................................................

pondělí 6. ledna
 17:30 ~ ERMITÁŽ – SÍLA UMĚNÍ | 90 Kč | ČT | MP
 19:30 ~ NENÁVIST | 130 Kč | ČT | 15+
 20:00 ~ TENKRÁT PODRUHÉ | 120 Kč/FKS 100 Kč | ČT | 15+
...........................................................................................................

úterý 7. ledna 
 17:30 ~ LE MANS 6́6 | 120 Kč | ČT | 12+
 19:30 ~ ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK | 130 Kč | 12+
 20:00 ~ ERMITÁŽ – SÍLA UMĚNÍ | 90 Kč | ČT | MP
...........................................................................................................

středa 8. ledna
 17:30 ~ PORTRÉT DÍVKY V PLAMENECH | 120 Kč | ČT | MP
 19:30 ~ ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK | 130 Kč | 12+
 20:00 ~ LE MANS  6́6 | 120 Kč | ČT | 12+
...........................................................................................................

čtvrtek 9. ledna
 17:30 ~ MŮJ PŘÍBĚH | 130 Kč | 12+
 19:30 ~ POD VODOU | 140 Kč | ČT | 12+
 20:00 ~ 25 km/h | 120 Kč/FKS 100 Kč | ČT | 12+
...........................................................................................................

pátek 10. ledna 
 15:00 ~ PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY | 100/80 Kč | MP 
 15:30 ~ MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU | 130/110 Kč | MP
 17:30 ~ ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK | 130 Kč | 12+
 18:00 ~ MŮJ PŘÍBĚH | 130 Kč | 12+
 20:00 ~ POD VODOU | 140 Kč | ČT | 12+
 20:30 ~ CATS | 140 Kč | ČT | 12+
...........................................................................................................

sobota 11. ledna 
 15:30 ~ MEDVÍDCI BOONIE:CESTA DO PRAVĚKU | 130/110 Kč | MP
 17:30 ~ POD VODOU | 140 Kč | ČT | 12+
 18:00 ~ NA NOŽE | 130 Kč | ČT | 12+
 20:00 ~ MŮJ PŘÍBĚH | 130 Kč | 12+
 20:30 ~ CATS | 140 Kč | ČT | 12+



KINO PORTYČ ~ ~ ~ váš filmový přístav
neděle 12. ledna

 15:00 ~ PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY | 100/80 Kč | MP 
 15:30 ~ MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU | 130/110 Kč | MP
 17:30 ~ CATS | 140 Kč | ČT | 12+
 18:00 ~ PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA | 160 Kč| 12+
 20:00 ~ 25 km/h | 120 Kč/FKS 100 Kč | ČT | 12+
...........................................................................................................

pondělí 13. ledna
 17:30 ~ MŮJ PŘÍBĚH | 130 Kč | 12+
 19:30 ~ CATS | 140 Kč | ČT | 12+
 20:00 ~ 25 km/h | 120 Kč/FKS 100 Kč | ČT | 12+
...........................................................................................................

úterý 14. ledna 
 17:30 ~ VLASTNÍCI | 120 Kč | 12+
 19:30 ~ MŮJ PŘÍBĚH | 130 Kč | 12+
 20:00 ~ NA NOŽE | 130 Kč | ČT | 12+
...........................................................................................................

středa 15. ledna 
 17:30 ~ VLASTNÍCI | 120 Kč | 12+
 19:30 ~ POD VODOU | 140 Kč | ČT | 12+
 20:00 ~ NA NOŽE | 130 Kč | ČT | 12+
...........................................................................................................

čtvrtek 16. ledna 
 10:00 ~ NABARVENÉ PTÁČE | 60 Kč | 18+
 17:30 ~ PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA | 140 Kč | 12+
 19:30 ~ VLASTNÍCI | 120 Kč | 12+
 20:00 ~ RICHARD JEWELL | 130 Kč/FKS 110 Kč | ČT | 12+
...........................................................................................................

pátek 17. ledna
 15:00 ~ ŠPIONI V PŘEVLEKU | 140/120 Kč | DB | MP
 15:30 ~ ZAKLETÉ PÍRKO | 140/120 Kč | MP
 17:30 ~ KAREL SVOBODA: ŠŤASTNÁ LÉTA | 120 Kč | MP
 18:00 ~ DOLITTLE | 130/110 Kč | DB | MP
 20:00 ~ PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA | 140 Kč | 12+
 20:30 ~ MIZEROVÉ NAVŽDY | 140 Kč | ČT | 12+
...........................................................................................................

sobota 18. ledna 
 15:00 ~ ŠPIONI V PŘEVLEKU | 140/120 Kč | DB | MP
 15:30 ~ ZAKLETÉ PÍRKO | 140/120 Kč | MP
 17:30 ~ KAREL SVOBODA: ŠŤASTNÁ LÉTA | 120 Kč | MP
 18:00 ~ DOLITTLE  | 150/130 Kč | DB | MP
 20:00 ~ MIZEROVÉ NAVŽDY | 140 Kč | ČT | 12+
 20:30 ~ PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA |140 Kč | 12+

neděle 19. ledna 
15:00 ~ ŠPIONI V PŘEVLEKU | 140/120 Kč | DB | MP
 15:30 ~ ZAKLETÉ PÍRKO | 140/120 Kč | MP
 18:00 ~ DOLITTLE | 130/110 Kč | DB | MP
 17:30 ~ PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA | 140 Kč | 12+
 20:00 ~ RICHARD JEWELL | 130 Kč/FKS 110 Kč | ČT | 12+
 20:30 ~ MIZEROVÉ NAVŽDY | 140 Kč | ČT | 12+
...........................................................................................................

pondělí 20. ledna
 19:30 ~ PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA | 140 Kč | 12+
 20:00 ~ RICHARD JEWELL | 130 Kč/FKS 110 Kč | ČT | 12+
...........................................................................................................

úterý 21. ledna 
 19:30 ~ MIZEROVÉ NAVŽDY | 140 Kč | ČT | 12+
 20:00 ~ KAREL SVOBODA: ŠŤASTNÁ LÉTA | 120 Kč | MP
...........................................................................................................

čtvrtek 23. ledna
 19:30 ~ KRÁLÍČEK JOJO | 140 Kč | ČT |MP
 20:00 ~ DALEKO OD REYKJAVÍKU | 120 Kč/FKS 100 Kč | ČT | 12+
...........................................................................................................

pátek 24. ledna
15:30 ~ VELKÉ PŘÁNÍ | 130/110 Kč | DB | MP
20:00 ~ KRÁLÍČEK JOJO | 140 Kč | ČT |MP
20:30 ~ PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST | 140 Kč | 15+
...........................................................................................................

sobota 25. ledna
 15:30 ~ VELKÉ PŘÁNÍ | 130/110 Kč | DB | MP
 20:00 ~ KRÁLÍČEK JOJO | 140 Kč | ČT |MP
 20:30 ~ PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST | 140 Kč | 15+
...........................................................................................................

neděle 26. ledna
 15:30 ~ VELKÉ PŘÁNÍ | 130/110 Kč | DB | MP
 18:00 ~ PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST | 140 Kč | 15+
 20:00 ~ DALEKO OD REYKJAVÍKU | 120 Kč / FKS 100 Kč | ČT | 12+
 20:30 ~ KRÁLÍČEK JOJO | 140 Kč | ČT | MP
...........................................................................................................

pondělí 27. ledna
 19:30 ~ PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST | 140 Kč | 15+
...........................................................................................................

čtvrtek 30. ledna
 10:00 ~ ŽENSKÁ NA VRCHOLU | 60 Kč | MP
 20:00 ~ 1917 | 130 Kč | ČT
...........................................................................................................

pátek 31. ledna
 15:00 ~ ZAKLETÉ PÍRKO | 140/120 Kč | MP
 15:30 ~ TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU | 130/110 Kč | DB | MP
 17:30 ~ CESTA ZA ŽIVOU VODOU | 130/110 Kč | DB | MP
 20:00 ~ DARIA | 120 Kč | 15+
 20:30 ~ MALÉ ŽENY | 140 Kč | ČT | MP

… více projekcí najdete na našem webu



ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE…NÁŠ TIP
3. února | Divadlo Fráni Šrámka
HALINA PAWLOWSKÁ ~ MANUÁL ZRALÉ ŽENY
..................................................................................................................
5. února | Divadlo Fráni Šrámka
PETRA JANŮ
..................................................................................................................
6. února | Koncertní síň Trojice
MUSICA DOLCE VITA
..................................................................................................................
13. února | Divadlo Fráni Šrámka
CAVEMAN
..................................................................................................................
23. února | Koncertní síň Trojice
VARHANNÍ KONCERT PRO ČTYŘI RUCE
..................................................................................................................
5. března | Divadlo Fráni Šrámka
THE BACKWARDS ~ BEATLES  SOLO YEARS
..................................................................................................................
15. března | Koncertní síň Trojice
TRIO SIBERA—ADAMUS—CHŘIBKOVÁ
..................................................................................................................
18. března | Kulturní dům
PAVLÍNA JÍŠOVÁ
..................................................................................................................
21. března | Divadlo Fráni Šrámka
DAVID KOLLER ~ ACOUSTIC TOUR
..................................................................................................................
22. března | Divadlo Fráni Šrámka
POCTA OTAKARU ŠEVČÍKOVI
..................................................................................................................
25. března | Divadlo Fráni Šrámka
DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
..................................................................................................................
27. března | Divadlo Fráni Šrámka
MALINA BROTHERS ~ 10 LET NA PÓDIU
..................................................................................................................
28. března | Kulturní dům
CITRON ~ SUPI SE SLÉTAJÍ TOUR 2020
..................................................................................................................
10. dubna | Kulturní dům
TRAUTENBERK
..................................................................................................................
29. dubna | Divadlo Fráni Šrámka
PAVEL ŠPORCL A GIPSY WAY ENSAMBLE
..................................................................................................................
12.—14. června | centrum města
DOTKNI SE PÍSKU 2020
Divokej Bill, No Name, Laura a její tygři, Poletíme?, České srdce, 
Milan Drobný, Moravanka a mnoho dalších…
..................................................................................................................
4. října | Koncertní síň Trojice
PRAGUE PHILHARMONIA WIND QUINTET 
& JAN ČENSKÝ

XX. PLES
MĚSTA
PÍSKU

 
Vladimír HRON

METROKLUB 
Big Band

BROUCI BAND 
The Beatles revival

JIŘÍ DVOŘÁK
& Lenka Nora Návorková

STRINGS 
TC Z.I.P. 
AFTERPARTY V UHELNĚ
a další…

www.centrumkultury.cz

V ceně slosovatelné vstupenky (350 Kč v předprodeji)
je welcomedrink a banketové občerstvení. 

KULTURNÍ DŮM V 
20:00

1/2

Písek slaví 777 let!

Právě v roce 2020 si město Písek připomene 777 let od první 
písemné zmínky o městě. Celý „sedmičkový“ rok se ponese 
v duchu těchto oslav, a proto slavte s námi! Toto výročí se 

promítne do všech významných kulturních akcí ve městě. 



Vysvětlivky k použitým zkratkám:
 MP / PBO ~ mládeži přístupné / 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 přestávky / s přestávkou
 SP ~ (sleva na) Senior Pas 
 FKS ~ filmový klub Samotáři
 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 únor v pátek 10. prosince 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Centrum kultury města Písek, 
nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Kulturní ČasoPísek e. č. MK ČR E 23608 | 1600 výtisků

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
k dostání zdarma na všech pobočkách CkmP +

Až na půdu / Caffe Concurrence / Divadlo Pod Čarou
Finanční úřad / Johanka / Kavárna Čas nemám, ale…
Kozlovna u Plechandy /  La Sabbia / Městská knihovna 
Městský úřad / Natural / Nemocnice Písek / Pizzeria San 

Marco / Poliklinika / Řecká restaurace Poseidon / První Písecká 
Polívkárna / U Reinerů / Veget / 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 


