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SLOVO ÚVODEM
Milí přátelé,
taky máte pocit, že se z našeho světa vytrácí některé jistoty?
V lednu jsme za kamna lézt nemuseli a obávám se, že na únor
bílý, během kterého pole sílí, asi také nedojde. Ladovská zima
se tedy zatím nekoná.
Nicméně jistotou, na kterou se můžete spolehnout, je bohatá
nabídka našich pořadů. Důkazem toho je přehled našich
měsíčních programů na protější straně. Tento únorový ČasoPísek
je tak už naším padesátým.
V kulturním domě nás čeká řada tradičních plesů počínaje
výročním dvacátým reprezentačním plesem Města Písku, Plesem
sportovců spojeným s vyhlášením nejlepších sportovců nebo
neuvěřitelný sedmdesátý pátý Baráčnický bál. Do Divadla Fráni
Šrámka můžete zaběhnout na rady jak zvládnout své šikanující
děti, zvětšující se tělo nebo jak se znovu zamilovat, které vám
ochotně poskytne Halina Pawlowská. Těšit se můžete také
na zpěvačku Petru Janů, se kterou tak nějak pořád Jedeme
dál. V předvečer svátku sv. Valentýna si nejen některá úskalí
společného soužití můžete připomenout ve skvělé hře Caveman
nebo v situační komedii Dokonalá svatba.
Samozřejmě vás také zveme do kina, ve kterém promítáme ve
dvou sálech. Pokud stále věříte tomu, že se na internetu vyskytují
jen maximálně neškodná individua, pak vám doporučuji film
V síti. A pokud máte rádi výtvarné umění, nezapomeňte, že
součástí kina je Galerie Portyč. Antonio Lopomo nám představí
impresionistické krajiny, což je samo o sobě příslibem pozitivní
energie, které není nikdy dost. A aby toho nebylo málo, vězte,
že další zajímavé koncerty budou také v Trojici a pro dříve
narozené je nachystán program v Senior Pointu.
Hezké dny přímo z epicentra kulturního dění přeje
Josef Kašpar
josef.kaspar@centrumkultury.cz

TIP PRO VÁS…

Divadelní únor
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Petra Janů

Petra Janů

N

a koncert několikanásobné zlaté slavice a dámy s rockovou
minulostí, profesionální prvotřídností a neobyčejným hlasem
se mohou návštěvníci těšit ve středu 5. února od 19 hodin
v Divadle Fráni Šrámka. Petra Janů vystoupí v novém koncertním
programu se svou kapelou Amsterdam, kterou tvoří ostřílení
rockeři – klávesista a zpěvák Pavel Lochman, baskytarista Roman
Štefl, kytarista Miloš Švec a bubeník Tomáš Marek.
Kromě zásadních hitů a starších pecek, které pro zpěvačku
napsali legendární Petr Janda, Ota Petřina, Pavel Vrba a další,
uslyší posluchači i nové písničky z poslední desky Blázni. Právě
v tomto albu se Petra Janů vrací ke svým rockovým začátkům.
Energická Petra Janů s našlapaným Amsterdamem určitě stojí
za vidění, proto neváhejte, v prodeji máme posledních pár lístků…

čkoliv to tak za okny vypadá, tak po lednu ještě nepřichází
pravé jaro, ale jen další zimní měsíc – únor. I ten má ale
své vrtochy, jednou slunce – podruhé fujavice, a proto
jsme pro vás v Divadle Fráni Šrámka připravili bohatý program.
Těšit se můžete kromě již zmíněného koncertu Petry Janů i na
divadelní představení různých žánrů. Abonenti divadelního
předplatného už mají svá místa jistá, ale zbylé vstupenky si
můžete na jednotlivá představení zakoupit samostatně.
V pondělí 24. února nebude nouze o humor v povedené
komedii Dokonalá svatba. Hlavní hrdinkou každé svatby je
především nevěsta, nicméně hlavními hrdiny Dokonalé svatby
Robina Hawdona jsou dva pánové – ženich a svědek. Vše začíná
tím, že z rozlučky se svobodou si toho ženich moc nepamatuje,
takže nemá nejmenší tušení, jak je možné, že se ráno ještě před
svatbou probudí v hotelu s úplně cizí ženou v posteli. A pokračuje
komplikovaný slet událostí – zatímco za dveřmi se už nevěsta souká
do svatebních šatů, ženich Bill, krásná neznámá, oddaný svědek
Tom a nepříliš spolupracující pokojská rozjíždějí hru nečekaných
záměn a výmluv a v šíleném tempu mění dokonalou svatbu v
dokonalé peklo. Co vše se může během svatebního šílení přihodit?
To se dozvíte v úspěšné situační komedii Dokonalá svatba.

a skupina amsterdam

Adam Viktora

V

www.petrajanu.cz
www.facebook.com/petrajanu.oficialni.stranky
arhany
se staly |osudem
jednomu z nejnadanějších českých
hudebníků, Adamu Viktorovi, jehož famózní varhanní
koncert společně s vyhledávanou sopranistkou Gabrielou
Eibenovou si můžete vychutnat v neděli 23. února od 18 hodin
v Trojici.
Varhaník a dirigent Adam Viktora vystupuje na hudebních
festivalech po celé Evropě, přednáší a koncertuje na
mezinárodních varhanních kongresech, působí jako poradce
v odborných komisích při restaurování významných historických
varhan a nahrává pro evropské rozhlasové a televizní stanice.
Velký zájem věnuje historickým varhanám a aktivitám
usilujících o jejich záchranu a propagaci. A věřili byste, že
osudový vliv na jeho profesi měl Formanův Amadeus? Když byl
Adam ve svých třinácti letech rodiči „donucen“ navštívit premiéru
filmu Amadeus, nastal v jeho nitru velký zlom – během filmu to
byla taková proměna a oblouznění, že okamžitě začal hrát
intenzivně na klavír v každé volné chvíli, využil doslova každou
minutu a nedovedl si představit, že by se věnoval něčemu jinému.

O den později, v úterý 25. února, vás zveme na vynikající
inscenaci v hlavní roli s Miroslavem Táborským – Relativita.
Brilantně napsaný fiktivní příběh stvořený na základě reálných
událostí z Einsteinova života pojednává o setkání uznávaného
génia Alberta Einsteina a jeho dospělé dcery Lieserl a snaze o
vyřešení jejich složitého vztahu. Je to ukázka toho, že nelze mít
vše a obětování se jednomu cíli často vede k zanedbání něčeho
jiného. Důležité však je ctít svou volbu a obstát před sebou
samým. Silná myšlenka ve spojení se skvělou hereckou souhrou
všech představitelů vám utkví v hlavě i po odchodu z divadla.
A kdo chce ještě více divadelních zážitků, tak připomínáme,
že divadlo Pod čarou pořádá druhý únorový víkend festival
Stříbrný vítr, o kterém si můžete více přečíst na konci ČasoPísku.

Písecký kulturní magazín
premiéra 2. dílu 13. února na JTV a našem webu. Uvidíte
reportáž z XX. plesu města Písku, pozvánky a další…

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

fb.com/divadlofranisramka
kvalitách obou pohlaví. Komedie, u které nezůstane Vaše bránice
v klidu. K tomu přispějí protagonisté 90minutového představení
jednoho herce Jan Holík nebo Jakub Slach.
.....................................................................................................

pondělí 3. února od 19:00 | Vyprodáno

MANUÁL ZRALÉ ŽENY

Halina Pawlowská
Přijďte si poslechnout Halininy rady. Pak vám bude jasné, jak
zvládnout své šikanující děti, zvětšující se tělo, jak znovu najít lásku a
jak se smát všemu blbému, co vás potká. A o to přece vždycky jde!
.....................................................................................................

neděle 16. února od 14:00 | 80 Kč

JAK SE KROTÍ PRINCEZNA

Divadelní agentura Praha
Zkrotit princeznu není jen tak, zvláště když jí tatínek král všechno
dovolí a splní každý její rozmar. S princeznou si neví rady ani
Melánie, která, kromě toho, že se stará o královské hospodářství,
marně se snaží princeznu učit. Zavolá proto svou sestřenici Amélii,
která je tak trochu čarodějnice, ale hlavně zkušená a moudrá
osoba. Ví, čím takovou rozmazlenou paličatou slečinku vytrestat
– a sešle na ni velice účinné kouzlo. Jenomže samotné kouzlo na
nápravu všech princezniných rozmarů a zlozvyků nestačí, začít je
třeba u tatínka krále. Ten musí Amélii slíbit, že bude na všechna
princeznina nesmyslná přání říkat NE, jinak by ji nemohla léčit. Ale
krocení a „léčení“ princezny není snadné. Amélii při tom pomáhá její
chytrá vrána, ale také Melánie a v neposlední řadě i děti…
.....................................................................................................

středa 5. února od 19:00 | 390 Kč

PETRA JANŮ & AMSTERDAM ~ JEDEME DÁL

Jedinečná rockerka Petra Janů v minulém roce oslavila neuvěřitelných
čtyřicet pět let působení na scéně a v nové sezoně se společně se
svou kapelou Amsterdam vydává na energické turné po České a
Slovenské republice. Kromě zpěvaččiných největších hitů zazní také
písně z nejnovější desky Blázni, nový kabát dostanou i písně, které
vznikly ve spolupráci s Otou Petřinou a vyšly na unikátním čtyřalbu
Petra & Petřina.
.....................................................................................................
pondělí 10. února a úterý 11. února od 8:30

LAST WISH a LAZY GOAT

Divadelní centrum Zlín
Divadelní představení zaměřující se na práci s anglickým jazykem.
.....................................................................................................
čtvrtek 13. února od 19:00 | Vyprodáno

CAVEMAN

Máte chuť se zase jednou rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat
a přesvědčte se sami, že tato volba byla správná! One man show,
které vtipně pojednává o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou,
o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených

sobota 22. února od 19:00 | 250 Kč

RINCEOIRÍ & SHANNON EVENING

Přijďte si vychutnat večer plný irského tance a hudby v podání
taneční skupiny Rinceoirí a kapely Shannon. Dvě profesionální
umělecké skupiny se spojily, aby vytvořily pohádkový příběh o
lásce, zradě, odvaze a odpuštění. Tanečníci jej ztvárňují ladným
irským tancem, energickým irským stepem i netradičním moderním
tancem. To vše za doprovodu reprodukovaných skladeb i živé
hudby. Členové kapely Shannon pak příběh doplňují tóny tradiční
irské hudby a zpěvu, které Vás určitě nenechají chladnými.

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA

SENIOR POINT a akce pro seniory
pondělí 3 a 17. února 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.
.....................................................................................................
úterý 4/11/18/25. února od 8:00
čtvrtek 6/13/20/27. února od 8:00 a 9:00
pátek 7/14/21/28. února od 8:00 a 10:15

ANGLIČTINA
pondělí 24. února od 19:00 | 380 Kč/350 Kč/320 Kč

DOKONALÁ SVATBA |B|

Divadelní společnost Indigo Praha
Dokonalá svatba je anglická situační komedie britského
dramatika Robina Hawdona, která měla premiéru roku 1994 a
od té doby se objevuje na jevištích celé Evropy. Bill s Rachel jsou
šťastný pár, který má před svatbou.
Jenže v den svatby se Bill probudí v hotelu s neznámou dívkou
v posteli. Vůbec nic si bohužel nepamatuje, dívka však tvrdí, že
se něco stalo. Musí přikročit k radikálnímu řešení a ukrýt dívku.
Se vším mu pomáhá jeho svědek Tom, který do této věci zaplete
i pokojskou. Vše se musí dokonale utajit před nevěstou a její
matkou. Nevěsta má už značné pochybnosti…
Vše vyvrcholí tím, že nebohý Tom zjistí, kdo že je ta neznámá
dívka, co strávila noc s jeho nejlepším kamarádem. Ale nakonec
vše skončí, tak jak má.
Režie: Lumír Olšovský
Hrají: Filip Tomsa/Michael Vykus/Michal Zelenka, Josef Hervert/Karel
Heřmánek ml., Olga Lounová/Malvína Pachlová, Lilian Fischerová,
Jana Trojanová, Vendula Křížová/Simona Vrbická, David Vejražka
.....................................................................................................
úterý 25. února od 19:00 | 380 Kč/350 Kč/320 Kč

RELATIVITA |C|

Divadlo v Řeznické Praha
„Fantazie je důležitější než vědění“
Autor staví svůj příběh na dramatické spekulaci a fiktivním
setkání Alberta Einsteina a jeho dospělé dcery Lieserl. Einsteinovi
se skutečně předtím, než se oženil se svojí první ženou Milevou,
v roce 1902 narodila dcera, která ale už v roce 1904 záhadně
zmizela.
Je to neprobádaná kapitola Einsteinova života. Nikdy se o ní
nezmínil a nikdo neví, zda zemřela, nebo byla dána k adopci.
Tento fakt vyšel najevo až v roce 1987 z objevené soukromé
korespondence. Autor staví na spekulaci, že Einsteinova dcera
žije a dospělá se mu ohlásí jako novinářka.
Chce se ale hlavně dopátrat vysvětlení, proč ji otec opustil.
Divák je s neobyčejným citem, erudovaným intelektem, humorem
a vhledem do dobových konsekvencí vtažen do souboje
„morálky“ a „geniality“. Do otázek zda „velký“ člověk rovná se
„dobrý“ člověk. Jak jinak než, že hlavní postava Einsteina vše
„relativizuje“.
Režie: Miroslav Táborský
Hrají: Miroslav Táborský, Lucie Štěpánková, Kateřina Táborská

Výuka anglického jazyka pro seniory pod vedením Radky Tomanové.
.....................................................................................................
úterý 4/11/18/25. února od 9:00 a 10:15, čtvrtek 6/13/20/27. února
od 10:00 a pátek 7/14/21/28. února od 9:00

JÓGA

Cvičení jógy v klubovně DFŠ pod vedením Radky Tomanové,
akreditované cvičitelky MŠMT.
.....................................................................................................
úterý 4. února od 14:15 | Klubovna DFŠ

TŘI VETERÁNI ~ SENSESSION

Vezměte nástroje, nalaďte hlasy a přijďte si zazpívat.
.....................................................................................................
pondělí 10. února od 10:00 | Klubovna DFŠ

MASOPUST NA PÍSECKU

Mgr. Jan Kouba etnograf Prácheňského muzea v Písku.
.....................................................................................................
středa 12. února od 10:00 | Klubovna SP

TRESTNÍ PRÁVO

Cyklus přednášek s Mgr. Jaroslavem Hávou – dlouholetým soudcem
Okresního soudu v Písku.
.....................................................................................................
středa 12. a 26. února od 10:00 | Kulturní dům

COUNTRY TANCOVÁNÍ

Oldtime americké tance, moderní country tance a řecké kolové tance
pod vedením Ing. Milana Bártíka (pro stávající členy).
.....................................................................................................
čtvrtek 13. února v 10:00 | Kino Portyč | 60 Kč

ŠPINDL

Nová česká komedie.
.....................................................................................................
pátek 14. února od 13:00 | FAMO

FILMOVÝ KLUB PRO SENIORY

.....................................................................................................
pondělí 17. února od 10:00 | Klubovna DFŠ

22 SVATÝCH POMOCNÍKŮ

Poznáváme církevní památky s Jiřím Hladkým.
.....................................................................................................
pondělí 24. února od 10:00 | Klubovna DFŠ

Z PÍSKU AŽ NA KAMČATKU II.

Povídání a promítání s Ing. Václavou Altschmiedovou.
.....................................................................................................
čtvrtek 27. února 10:00 | Kino Portyč | 60 Kč

VLASTNÍCI

Nová česká komedie.

KONCERTNÍ SÍŇ TROJICE

KULTURNÍ DŮM

sobota 1. února od 20:00 | 350 Kč

XX. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA PÍSKU

Čtvrtek 6. února od 19:00 | pp 180 Kč/nm 200 Kč

LÍSTKY DO PAMÁTNÍKU

Musica dolce vita
Také máte doma svůj nebo babiččin památníček plný vzpomínek?
Musica dolce vita vám přináší „Lístky do památníku“, program plný
krásné hudby našich klasiků počínaje F. Škroupem, B. Smetanou, či
A.Dvořákem k významným skladatelům 20. století. Kromě skvostů
české hudby (Smetanova Vltava nebo Luisina polka, Dvořákovy
písně, či známý Valčík D dur) si vyslechneme i Blodkovo Andante
cantabile či písně Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Program
bude ozvláštněn citacemi z knih známé herečky, spisovatelky a
malířky Ivy Hüttnerové, jíž doba počátku minulého století přímo
učarovala.
Daniela Demuthová – mezzosoprán,
Žofie Vokálková – flétna,
Zbyňka Šolcová – harfa
.....................................................................................................

Nenechte si ujít 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. V ceně
slosovatelné vstupenky je welcomedrink a banketové občerstvení.
.....................................................................................................
neděle 2/9/16/23/29. února od 18:00 | Hudební sál

TANEČNÍ KURZY PRO MÍRNĚ POKROČILÉ |B|

Světem pokročilého tanečního umění provádí taneční mistři Viktor
a Tamara Houdkovi.
.....................................................................................................
Hudební sál | pondělí 3/10/17/24. února od 18:00, středa
5/12/19/26. února od 16:00 a čtvrtek 6/13/20/27. února od 16:00

TANEČNÍ KURZY PRO DĚTI

Taneční kurzy latinskoamerických a standardních tanců pro děti
a mládež pod vedením Viktora a Tamary Houdkových.
.....................................................................................................
pondělí 3/10/17/24. února od 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.
.....................................................................................................

Neděle 23. února od 18:00 | pp 180 Kč/nm 200 Kč

TŘI TANCE PRO VARHANY

Gabriela Eibenová & Adam Viktora
Z důvodu nemoci pana Muchy jsme byli nuceni Varhanní koncert
pro čtyři ruce zrušit. Ale nezoufejte, máme pro vás náhradní
koncert, pro který jsme sehnali špičkové české umělce. Na koncertě
pojmenovaném podle úvodní skladby „Tři tance pro varhany“
vystoupí sopranistka Gabriela Eibenová a famózní hráč na varhany
Adam Viktora. Původní vstupenky samozřejmě zůstávají v platnosti.

úterý 4/11/18/25. února od 19:00 | Velký sál

TANEČNÍ KURZY PRO MÍRNĚ POKROČILÉ |A|

Světem pokročilého tanečního umění provádí taneční mistři Houdkovi.

KULTURNÍ DŮM
středa 5. února od 9:00 | na pozvánky

PORADA A SETKÁNÍ STAROSTŮ

setkání starostů okresu Písek s krajským úřadem
.....................................................................................................
čtvrtek 6. února od 13:00

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU

.....................................................................................................
pátek 7. února od 19:00 | 150 Kč

10. TRUBAČSKÝ PLES

Přijďte si zatančit na ples s rodinnou atmosférou, tradičně na Vás
čeká dobrá muzika, drobná překvapení a především přátelské
prostředí při posezení s přáteli. O hudební doprovod se postará
taneční orchestr Saturn a trubači.
.....................................................................................................
neděle 9. února od 10:00 a 15:00 | Loutkový sál | 50 Kč

POŠŤÁCKÁ POHÁDKA

Ochotnický soubor Copánek srdečně zve na představení na motivy
pohádky Karla Čapka. Psaným dopisům již odzvonilo? Možná!
A možná si to ještě po shlédnutí naší pohádky rozmyslíte. Nové
představení jistě potěší jak malé, tak i velké diváky.
.....................................................................................................

čtvrtek 13. února od 17:00 | 80 Kč

za 200 Kč bude občerstvení a slosovatelný lístek do tomboly plné
hodnotných cen.
.....................................................................................................
sobota 22. února od 20:00 | 150 Kč

75. BARÁČNICKÝ PLES

Na 75. Baráčnickém plese bude k tanci a poslechu hrát B-kvintett
a Strings. Kroje místní i přespolní svéráz vítány. Hra o ceny.
Rezervace vstupenek přímo u baráčníků do 7/2 na tel. 774 221 990.
Pořádá sdružená obec Baráčníků „Vitoraz“ v Písku
.....................................................................................................
Neděle 23. února od 14:30 | 80 Kč / děti do 3 let zdarma

DĚTSKÝ KARNEVAL

Srdečně Vás zveme na maškarní karneval pro děti plný her, soutěží
a muziky, který bude moderovat Milan Mudroch. Děti si zatancují na
písničky českých a zahraničních interpretů, nebudou chybět hity od
Maxim Turbulenc, Dády Patrasové, pánů Svěráka a Uhlíře, Michala
Davida a mnoha dalších, budou soutěžit v tanečních a dovednostních
soutěžích, do kterých se mohou zapojit i rodiče.
.....................................................................................................

SENIOR VEČER ~ JOHNY BAND

pátek 28. února od 19:00 | 200 Kč

CHARITATIVNÍ PLES PRO PROTIVÍNSKOU SOKOLOVNU

K poslechu a tanci hraje hudební skupina Horváth Band a večerem
provází moderátorka Nikol Šedinová.
.....................................................................................................
sobota 29. února od 20:00

K tanci a poslechu hraje kapela Johny Band.
.....................................................................................................
sobota 15. února od 20:00 | 250 Kč
X. charitativní ples pro protivínskou sokolovnu pořádá dne 15. února
Spolek fór Protivín. Od 20:00 hodin bude v Kulturním domě ve
Velkém sále v Písku hrát Yamaband z Českých Budějovic. Na plese
vystoupí Five Fellas, Revolution od magic Radka Bakaláře a Tradiční
taneční spolkový fór. Připravená je také bohatá tombola. V ceně
vstupenky za 250 Kč je sladké i slané občerstvení. Zajištěn bude
svozový autobus z Protivína do Písku a zpět. Odjezd z protivínského
náměstí je v 19:00 hodin.
.....................................................................................................
pátek 21. února od 19:00 | 200 Kč

PLES SPORTOVCŮ

Ples sportovců s vyhlášením nejúspěšnějších sportovců Písecka za
rok 2019. Večerem bude provázet sportovní komentátor ČT Jan
Smetana, o hudbu se postará kapela Elizabeth. Vystoupí tanečníci
z klubu TK Torra Písek i karatisté z SKP Písek. V ceně vstupenky

REPREZENTAČNÍ PLES ZDRAVOTNÍKŮ

XXV. REPREZENTAČNÍ PLES SCHNEIDER ELECTRIC

K tanci a poslechu hraje taneční orchestr Variant, jako host
vystoupí Kamil Střihavka, o zábavu a moderaci se postará Vojtěch
Bernatský – sportovní moderátor ČT, čeká vás Wild Stick bubenická
show a vystoupení TS Prezioso Blatná, chybět nebudou ukázky
společenských tanců v podání Viktora Houdka & Tamary Houdkové
z TK Torra. Moderátoři z Rock Radia ovládnou známými hity klub
Uhelna. Pořádá společnost Schneider Electric. Rezervace zbylých
vstupenek na tel. 382 760 311 od 20/2.

KINO PORTYČ ~ ~ ~ váš filmový přístav
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…
...........................................................................................................
sobota 1. února
15:00 ~ ZAKLETÉ PÍRKO | 130/110 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
18:00 ~ DOLITTLE 3D | 150/130 Kč | DB | MP
20:00 ~ GENTLEMANI | 140 Kč | ČT | 15+
20:30 ~ MALÉ ŽENY | 140 Kč | ČT | MP
...........................................................................................................
neděle 2. února
15:00 ~ ZAKLETÉ PÍRKO | 130/110 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
18:00 ~ DOLITTLE | 130/110 Kč | DB | MP
20:00 ~ EXTÁZE | 100 Kč | FKS 80 Kč | 12+
20:30 ~ GENTLEMANI | 140 Kč | ČT | 15+
...........................................................................................................
pondělí 3. února
17:30 ~ GENTLEMANI | 140 Kč | ČT | 15+
19:30 ~ MALÉ ŽENY | 140 Kč | ČT | MP
20:00 ~ EXTÁZE | 100 Kč | FKS 80 Kč | 12+
...........................................................................................................
úterý 4. února
17:30 ~ NA NOŽE | 130 Kč | ČT | 12+
19:30 ~ GENTLEMANI | 140 Kč | ČT | 15+
20:00 ~ DARIA | 120 Kč | 15+
...........................................................................................................
středa 5. února
17:30 ~ MALÉ ŽENY | 140 Kč | ČT | MP
19:30 ~ BIRDS OF PRAY | 150 Kč | DB | 15+
20:00 ~ DARIA | 120 Kč | 15+
...........................................................................................................
čtvrtek 6. února
17:30 ~ NA NOŽE | 130 Kč | ČT | 12+
19:30 ~ BIRDS OF PRAY | 150 Kč | DB | 15+
20:00 ~ ODLOŽENÝ PŘÍPAD HAMMARSKJOLD |120Kč|FKS100Kč|ČT|12+
...........................................................................................................
pátek 7. února
15:00 ~ VELKÉ PŘÁNÍ | 120/100 Kč | DB| MP
15:30 ~ SUPER MAZLÍČCI | 130/110 Kč | DB | MP
17:30 ~ PÍSEŇ JMEN | 130 Kč | ČT | 12+
18:00 ~ MODELÁŘ | 140 Kč | 12+
20:00 ~ BIRDS OF PRAY | 150 Kč | ČT | 15+
20:30 ~ BIRDS OF PRAY | 150 Kč | DB | 15+
...........................................................................................................
sobota 8. února
15:00 ~ VELKÉ PŘÁNÍ | 120/100 Kč | DB| MP
15:30 ~ SUPER MAZLÍČCI | 130/110 Kč | DB | MP

fb.com/kinoportyc
17:30 ~ MŮJ PŘÍBĚH | 130 Kč | 12+
18:00 ~ BIRDS OF PRAY | 150 Kč | DB | 15+
20:00 ~ BIRDS OF PRAY | 150 Kč | ČT | 15+
20:30 ~ MODELÁŘ | 140 Kč | 12+
...........................................................................................................
neděle 9. února
15:00 ~ VELKÉ PŘÁNÍ | 120/100 Kč | DB| MP
15:30 ~ SUPER MAZLÍČCI | 130/110 Kč | DB | MP
17:30 ~ PÍSEŇ JMEN | 130 Kč | ČT | 12+
18:00 ~ MODELÁŘ | 140 Kč | 12+
20:00 ~ ODLOŽENÝ PŘÍPAD HAMMARSKJOLD |120Kč/FKS100Kč|ČT|12+
20:30 ~ BIRDS OF PRAY | 150 Kč | DB | 15+
...........................................................................................................
pondělí 10. února
17:30 ~ PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST | 140 Kč | 15+
19:30 ~ MODELÁŘ | 140 Kč | 12+
20:00 ~ ODLOŽENÝ PŘÍPAD HAMMARSKJOLD|120Kč/FKS100Kč|ČT|12+
...........................................................................................................
úterý 11. února
17:30 ~ TENKRÁT PODRUHÉ | 120 Kč | ČT | 12+
19:30 ~ PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST | 140 Kč | 15+
20:00 ~ PÍSEŇ JMEN | 130 Kč | ČT | 12+
...........................................................................................................
středa 12. února
17:30 ~ PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST | 140 Kč | 15+
19:30 ~ BIRDS OF PRAY | 150 Kč | ČT | 15+
20:00 ~ PÍSEŇ JMEN | 130 Kč | ČT | 12+
...........................................................................................................
čtvrtek 13. února
10:00 ~ ŠPINDL 2 | 60 Kč | 12+ | projekce pro seniory
17:30 ~ KRÁLÍČEK JOJO | 120 Kč | ČT | MP
19:30 ~ CHARLES GOUNOD: ROMEO A JULIE | 190 Kč | originál | MP
20:00 ~ DELIRIUM TREMENS | 120 Kč/FKS 100 Kč | ČT | MP
...........................................................................................................
pátek 14. února
15:00 ~ MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU | 130/110 Kč | DB | MP
15:30 ~ TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU | 130/110 Kč | DB | MP
17:30 ~ MŮJ PŘÍBĚH | 130 Kč | 12+
18:00 ~ JUDY | 130 Kč | ČT | 12+
20:00 ~ TENKRÁT PODRUHÉ | 120 Kč | ČT | 12+
20:30 ~ CHLAP NA STŘÍDAČKU | 140 Kč | 12+
...........................................................................................................
sobota 15. února
15:00 ~ MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU | 130/110 Kč | DB | MP
15:30 ~ TLAPKOVÁ PATROLA:VŽDY VE STŘEHU | 130/110 Kč | DB | MP
17:30 ~ KRÁLÍČEK JOJO | 120 Kč | ČT | MP
18:00 ~ FANTASY ISLAND | 130 Kč | ČT | 15+
20:00 ~ JUDY | 130 Kč | ČT | 12+
20:30 ~ CHLAP NA STŘÍDAČKU | 140 Kč | 12+
...........................................................................................................
neděle 16. února
15:00 ~ MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU | 130/110 Kč | DB | MP
15:30 ~ TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU | 130/110 Kč | DB | MP
17:30 ~ FANTASY ISLAND | 130 Kč | ČT | 15+
18:00 ~ CHLAP NA STŘÍDAČKU | 140 Kč | 12+
20:00 ~ DELIRIUM TREMENS | 120 Kč/FKS 100 Kč | ČT | MP
20:30 ~ JUDY | 130 Kč | ČT | 12+

KINO PORTYČ ~ ~ ~ váš filmový přístav
pondělí 17. února
17:30 ~ JUDY | 130 Kč | ČT | 12+
19:30 ~ CHLAP NA STŘÍDAČKU | 140 Kč | 12+
20:00 ~ DELIRIUM TREMENS | 120 Kč/FKS 100 Kč | ČT | MP
...........................................................................................................
úterý 18. února
17:30 ~ ATTILA | 120 Kč | originál | 12+
19:30 ~ JUDY | 130 Kč | ČT | 12+
20:00 ~ MODELÁŘ | 140 Kč | 12+
...........................................................................................................
středa 19. února
17:30 ~ MODELÁŘ | 140 Kč | 12+
19:30 ~ CHLAP NA STŘÍDAČKU | 140 Kč | 12+
20:00 ~ FANTASY ISLAND | 130 Kč | ČT | 15+
...........................................................................................................
čtvrtek 20. února
17:30 ~ MALÉ ŽENY | 130 Kč | ČT | MP
19:30 ~ PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST | 140 Kč | 15+
20:00 ~ CHVĚNÍ | 120 Kč/FKS 100 Kč | ČT | 15+
...........................................................................................................
pátek 21. února
15:00 ~ MOSLEY | 130/110 Kč | DB | MP
15:30 ~ JEŽEK SONIC | 130/110 Kč | DB | MP
17:30 ~ GENTLEMANI | 130 Kč | ČT | 15+
18:00 ~ BIRDS OF PRAY | 150 Kč | DB | 15+
20:00 ~ MALÉ ŽENY | 130 Kč | ČT | MP
20:30 ~ PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST | 140 Kč | 15+
...........................................................................................................
sobota 22. února
15:00 ~ MOSLEY | 130/110 Kč | DB | MP
15:30 ~ JEŽEK SONIC | 130/110 Kč | DB | MP
17:30 ~ MODELÁŘ | 140 Kč | 12+
18:00 ~ BIRDS OF PRAY | 150 Kč | DB | 15+
20:00 ~ NA NOŽE | 130 Kč | ČT | 12+
20:30 ~ PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST | 140 Kč | 15+
...........................................................................................................
neděle 23. února
15:00 ~ MOSLEY | 130/110 Kč | DB | MP
15:30 ~ JEŽEK SONIC | 130/110 Kč | DB | MP
17:30 ~ GENTLEMANI | 130 Kč | ČT | 15+
18:00 ~ PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST | 140 Kč | 15+
20:00 ~ CHVĚNÍ | 120 Kč/FKS 100 Kč | ČT | 15+
20:30 ~ BIRDS OF PRAY | 150 Kč | ČT | 15+
...........................................................................................................
pondělí 24. února
17:30 ~ MODELÁŘ | 140 Kč | 12+
19:30 ~ PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST | 140 Kč | 15+
20:00 ~ CHVĚNÍ | 120 Kč/FKS 100 Kč | ČT | 15+
...........................................................................................................
úterý 25. února
17:30 ~ PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST | 140 Kč | 15+
19:30 ~ CHLAP NA STŘÍDAČKU | 140 Kč | 12+
20:00 ~ SVIŇA | 120 Kč | 15+
...........................................................................................................
středa 26. února
17:30 ~ ATTILA | 120 Kč | originál | 12+
19:30 ~ CHLAP NA STŘÍDAČKU | 140 Kč | 12+
20:00 ~ SVIŇA | 120 Kč | 15+

čtvrtek 27. února
10:00 ~ VLASTNÍCI | 60 Kč | 12+ | projekce pro seniory
17:30 ~ V SÍTI | 100 Kč | 12+
19:30 ~ CHLAP NA STŘÍDAČKU | 140 Kč | 12+
20:00 ~ PSI NENOSÍ KALHOTY | 120 Kč | FKS 100 Kč | ČT | 15+
...........................................................................................................
pátek 28. února
15:00 ~ LAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU | 130/110 Kč | DB | MP
15:30 ~ SUPER MAZLÍČCI | 130/110 Kč | DB | MP
17:30 ~ DOLITTLE | 130/110 Kč | DB | MP
18:00 ~ VOLÁNÍ DIVOČINY | 130 Kč | ČT | MP
20:00 ~ 1917 | 130 Kč | ČT | 15+
20:30 ~ CHLAP NA STŘÍDAČKU | 140 Kč | 12+
...........................................................................................................
sobota 29. února
15:00 ~ LAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU | 130/110 Kč | DB | MP
15:30 ~ SUPER MAZLÍČCI | 130/110 Kč | DB | MP
17:30 ~ DOLITTLE | 130/110 Kč | DB | MP
18:00 ~ VOLÁNÍ DIVOČINY | 130 Kč | ČT | MP
20:00 ~ 1917 | 130 Kč | ČT | 15+
20:30 ~ CHLAP NA STŘÍDAČKU | 140 Kč | 12+

GALERIE PORTYČ

4.—29. února

ANTONIO LOPOMO ~ Impresionistické krajiny

Výtvarník, který se narodil v Itálii, vyrůstal v Belgii a tvořil ve Francii,
žije už pár let na jihu Čech, nejprve ve Vimperku, teď aktuálně v Písku.
Malování byl jeho sen od dětství. Studoval techniku impresionistické
malby především z obrazů Augusta Renoira, Eduarda Moneta
a Vincenta van Gogha. Roku 1995 se vrátil k zobrazování
přírody a krajiny. V této době se zúčastnil několika výtvarných
soutěží v Belgii. O rok později byla osobnost a tvorba Antonia
Lopoma představena v časopise „Arts – actualités magazine“.
Roku 1998 byl Lopomo oceněn zlatou medailí, konkrétně za
dílo Paysage borain. Tvoří krásné barevné obrazy inspirované
impresionismem, z nichž vyzařuje pozitivní energie. V jeho dílech
jsou zachycena zejména místa z jeho pobytu v Bretani, ale i mnoho
dalších zajímavých míst, mezi které patří i Písek.
Vernisáž výstavy se uskuteční 4. února v 17 hodin.

DIVADLO POD ČAROU ZVE…

Stříbrný vítr

D

ivadlo Pod čarou zve všechny milovníky a fanoušky divadla
na festival ochotnických divadel „Stříbrný vítr“. Ten se koná
hned druhý únorový víkend, tedy 7.—9. února .
Jedná se o druhý ročník divadelního maratonu, na kterém
se představí celkem jedenáct souborů z celé republiky, které se
pod dohledem odborné poroty „utkají“ o sošky Stříbrného větru.
Po pečlivém výběru přijedou do Písku kvalitní divadelní spolky,
většinou ověnčené cenami z jiných přehlídek, a tak se písečtí
diváci mají opravdu na co těšit.
Chybět nebude ani hudební doprovodný program, který
zajistí kapely Třetí sloka a Wono Si To Sedne. Více informací
najdete na www.podcarou.cz
V předprodeji je zvýhodněná permanentka na celý festival,
na místě se pak budou moci zakoupit jednodenní vstupenky.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE…
2. března | Divadlo Fráni Šrámka

TRHNI
SI, OTČE!…
..................................................................................................................
5. března | Divadlo Fráni Šrámka

THE
BACKWARDS ~ BEATLES SOLO YEARS
..................................................................................................................
13. března | Divadlo Fráni Šrámka

TESTIS
— AGENT TZV. SPOLEČENSKÝ
..................................................................................................................
15. března | Koncertní síň Trojice

TRIO
SIBERA—ADAMUS—CHŘIBKOVÁ
..................................................................................................................
16. března | Divadlo Fráni Šrámka

BAČKOROVÉ
..................................................................................................................
18. března | Kulturní dům

PAVLÍNA
JÍŠOVÁ
..................................................................................................................
20. března | Koncertní síň Trojice

KVINTET
PÍSEK
..................................................................................................................
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
..................................................................................................................
4. dubna | Divadlo Fráni Šrámka

BENÁTKY
POD SNĚHEM
..................................................................................................................
6. dubna | Divadlo Fráni Šrámka

KRYŠTOF
~
..................................................................................................................
10. dubna | Kulturní dům

TRAUTENBERK
..................................................................................................................
19. dubna | Koncertní síň Trojice

KINSKÝ
TRIO PRAGUE
..................................................................................................................
22. dubna | Divadlo Fráni Šrámka

VĚRA
MARTINOVÁ
..................................................................................................................
29. dubna | Divadlo Fráni Šrámka

PAVEL ŠPORCL A GIPSY WAY ENSAMBLE

12–14/6

» dotkni se písku «

HISTORICKÝ PROGRAM & OHŇOSTROJ
DIVOKEJ BILL / LAURA A JEJÍ TYGŘI
NO NAME / ČESKÉ SRDCE / POLETÍME?
MORAVANKA / MILAN DROBNÝ / LENNY
FEŠÁCI A SPOUSTA DALŠÍCH...
w w w.dotknisepisku.cz

fb.com/centrumkulturymestapisek
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 březen v pátek 14. února
~~~~~~~
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

