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Milí přátelé,
pandemie nám sice v minulých měsících nabourala zcela zásadně 
plány, nicméně nás neodradila od přípravy na letošní léto. A pro-
tože doufáme, že další katastrofické scénáře se nenaplní, máme 
pro vás pestrou nabídku Píseckého kulturního léta. Jeho významná 
část se uskuteční v příjemném prostředí zahrady Kulturního domu. 
Těšit se můžete především na folkové koncerty nebo na čtvrtý roč-
ník festivalu Jazz in Písek. Za hlučnější rockovou hudbou se můžete 
vydat do letního kina, jehož plánovaná rekonstrukce musela být 
odsunuta na další období. Čeká nás koncert skupiny Arakain nebo 
srpnový Monster Meeting. Zkrátka nepřijdou ale ani příznivci váž-
né hudby nebo divadla. V Písku se představí na konci července 
například populární Cirk LaPutyka. Novinkou je také Street Food 
Market, který proběhne v srpnu. Věřím, že si z naší nabídky vybe-
rete a budeme se těšit na společná setkání.

Hezké letní dny přímo z epicentra kulturního dění přeje

Josef Kašpar        josef.kaspar@centrumkultury.cz

HOUSLOVÉ KURZY

1—12/7 » Trojice

První dva týdny v červenci patří tradičně mladým a nadějným 
houslistům, kteří se do Písku sjedou nejen ze všech koutů naší 
země, ale i ze zahraničí. Již po třicáté třetí se účastníci kurzu 

budou zdokonalovat ve hře na housle pod vedením pana profe-
sora Jindřicha Pazdery, který kurzy zakládal a vyučuje na nich od 
úplného začátku. Pro mladé houslisty bude od 1. do 12. července 
probíhat výuka s lektory v Divadle Fráni Šrámka. V průběhu těch-
to dvou týdnů se budou také připravovat na společný závěrečný 
koncert. 

Ale nejdříve proběhne prvního července v koncertní síni Tro-
jice Zahajovací koncert, na kterém vystoupí Jindřich Pazdera a 
Stanislav Gallin. Houslistka Terézia Hledíková vystoupí sedmého 
července, kdy ji na klavír doprovodí Stanislav Bogunia. Deváté-
ho července profesor Stanislav Bogunia také doprovodí houslist-
ku Barboru Valečkovou. Dvanáctého července se letošní účastníci 
rozloučí Závěrečným koncertem, na kterém se můžete těšit jak na 
sólová vystoupení, tak i na skladby hrané v orchestru.

Koncerty v Koncertní síni Trojice, vždy od 19:00: 

    středa 1/7  — Jindřich Pazdera & Stanislav Gallin
      úterý 7/7  — Terézia Hledíková & Stanislav Bogunia
   čtvrtek 9/7  — Barbora Valečková & Stanislav Bogunia
 neděle 12/7  — Závěrečný koncert všech účastníků

PAVLÍNA JÍŠOVÁ

středa 8/7 » zahrada KD

Sólový koncert Pavlíny Jíšové proběhne ve středu 8. července 
od 19 hodin na zahradě Kulturního domu v Písku. Autorské 
písně, texty a hudbu představí v recitálu „Písničky s kytarou 

akusticky“ právě za doprovodu akustické kytary. Českobudějo-
vická rodačka si pro vás připravila žánrově pestré představení, 
protože v repertoáru najdete jak romantické písně, tak i písničky 
k zamyšlení. Nebude chybět ani „odvaz“ v podobě jižanského 
country. Recitál s nezaměnitelnou atmosférou s první dámou čes-
kého folku s ojedinělým a nezaměnitelným hlasem doplní i pís-
ničky z nového alba „Neznámé“. Koncert se měl původně konat 
18. března, již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Pro 
ty, kteří  by chtěli ještě shlédnout koncert pod hvězdami letního 
nebe 8. července, doporučujeme pořídit si včas vstupenky. 

ARAKAIN

pátek 10/7 » Letní kino

Metalová kapela Arakain se představí na řadě letních open 
air akcí, velké festivaly nahradí letní parkety a menší am-
fiteátry. Kapela se po více jak třiceti letech prakticky vrátí 

ke svým kořenům, na místa, kde začínala. 
V rámci letního turné zavítá 10. července i do píseckého le-

tňáku. Těšit se můžete na písně z nové desky Jekyll & Hyde, ale 
i léty prověřené hity nebo songy z celé historie kapely. Součas-
nou sestavu tvoří kytarista a zakládající člen kapely Jiří Urban, 
baskytarista, který působí v kapele již od roku 1986, Zdeněk 
Kub, Miroslav Mach (kytara), zpěvák Jan Toužimský a bubeník 
Lukáš „Doxa“ Doksanský. 

10.7. PÍSEK
LETNÍ KINO   18:00

Předprodej: www.centrumkultury.cz, Ticketstream

ARAKAIN
hosté: ČERNÁ, HAMR OPEN AIR 2020

ARAKAIN.EU



ELIŠKA KOTLÍNOVÁ

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

středa 15/7 19:00 » zahrada KD

středa 22/7 » zahrada KD

Sedmnáctiletá zpěvačka Eliška Kotlínová má za sebou 
řadu hudebních úspěchů. K těm největším patří 1. místo v 
celorepublikovém finále soutěže Folky Tonk v letech 2017 a 

2018 a vítězství Divácké Porty 2019 na celorepublikovém kole v 
Řevnicích. 

Jde si svojí vlastní multižánrovou cestou, zpívá a hraje, co 
ji baví. Kromě zpěvu zvládá také hru na ukulele, kytaru a klavír. 
Za doprovodu kapely vystupuje převážně s autorskou tvorbou 
na festivalech, koncertech a slavnostech. Hlavním tématem jejích 
vlastních písní je hledání se v tomhle divném světě a této době. Ať 
už v hudbě, nebo v normálním životě, chce být prostě svá. „A to, 
že bych svojí tvorbou mohla oslovit alespoň malou skupinu lidí je 
neskutečná motivace, abych v tom, co se snažím dělat, pokračovala“.
charakterizuje se mladá písničkářka. 

Nechte se oslovit i vy a přijďte na koncert Elišky Kotlínové, 
která v rámci Píseckého kulturního léta vystoupí 15. července na 
zahradě Kulturního domu.

Boučkovo loutkové divadlo BOĎI Jaroměř bude bavit děti i 
letos v rámci Píseckého kulturního léta. Na zahradu Kulturního 
domu přijede 22. července se svým představením Šípková 

Růženka. Kdo by neznal klasickou pohádku o princezně, která 
usnula na sto let. A s ní i celé království… 

Jedna z nejkrásnějších pohádek potěší nejen malé diváky, 
ale i jejich rodiče a všechny příznivce loutkových divadel, protože 
repertoár souboru totiž tvoří převážně marionetová představení. 
Tento typ loutek, klasických marionet, postupně ubývá a členové 
divadla Boďi Jaroměř se snaží zachovat tradici a hrají opravdu 
klasicky tak, jak se hrávalo před lety.

Pohádku si přijďte vy a hlavně vaše děti vychutnat ve středu 
22. července od šesté večerní na zahradě Kulturního domu.

LA PUTYKA — KALEIDOSCOPE

neděle 26/7 » letní kino

Pražský kultovní nový cirkus, Cirk La Putyka, se vydává do ji-
hočeského Písku s inscenací Kaleidoscope. Jak název napoví-
dá, nová show se soustředí spíše na krásu formy, dynamiku a 

kouzlo okamžiku. Šílené skoky na obřím teeterboardu, skupinové 
taneční choreografie, závěsná akrobacie i lety na trampolíně. 

Gag střídá trik a rytmická hudba, smích, hypnotické obra-
zy kontrastují s letní party pod širým nebem. Tradiční se potkává 
s moderním… Celkem osm akrobatů, herců a tanečníků v před-
stavení probleskuje podobně jako barevné střípky v krasohledu. 
Nemyslete. Otevřete oči, nastražte uši a nechte se pohltit křiklavou 
koláží umu a radosti.

BONSAI č. 3

středa 29/7 » zahrada KD

Českobudějovická folková skupina zahraje v rámci Písecké-
ho kulturního léta na zahradě Kulturního domu ve středu 
29.  července od 18 hodin. Skupinu založili před 22 lety stu-

denti Jihočeské univerzity. Již název vypovídá o spojení s odkazem 
folkové Bonsaie, která v letech 1983 a 1984 získala Portu. Bonsai 
č.3 se snaží vzkřísit a oprášit jejich písně. Hraje však tak trochu po 
svém, není revival kopírující notu po notě. V repertoáru převažují 
upravené verze skladeb Bonsai a zvolna do něj pronikají vlastní 
autorské pokusy. Je charakteristická svým obsazením violoncella. 
Přijďte se podívat na koncert a zažijete velmi příjemný večer .



MONSTER MEETING

sobota 1/8 » letní kino

Exkluzivní společná show dvou českých rockových a metalových 
kapel, výpravná scéna, speciální hosté, špičková technika, 
netradiční koncertní zážitek a především setkání fanoušků s 

interprety, které v roce 2020 nikde jinde neuvidíte. Na společném 
koncertě zahrají úspěšní Dymytry a Traktor, jako host dorazí 
Alkehol, Černá a Sebastien. Předprodej pouze v síti Ticketstream.

JAZZ IN PÍSEK

pátek 7/8 » zahrada KD

Na své si opět přijdou první srpnový pátek milovníci jazzové 
hudby. Čtvrtý ročník jazzového festivalu Jazz in Písek se 
uskuteční tentokrát na zahradě Kulturního domu 7. srpna. 

SEM TAM

středa 12/8 » zahrada KD

Sem Tam je jihočeská hudební skupina, která vznikla v roce 
1981. Charakteristický zvuk skupiny je postavený na vokálech 
a na písničkách převážně ve stylu neortodoxního bluegrassu.  

Kapelou v minulosti prošlo mnoho známých jihočeských muzikantů 
a písničkářů (Pavlína Jíšová, Jarda Matějů, Jirka Smrž a další). 
Nyní kapela působí vyrovnaným projevem kvalitního vokálu a ještě 
hutnějším doprovodem a brilantními sóly. Mají v zásobě dostatek 
pěkných písniček jak nových, tak i těch slavných z historie kapely.

SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ

středa 19/8 » velký sál KD

Satirická komedie v podání činohry Jihočeského divadla o 
sousedech, kteří nejméně ze všeho jsou schopni usnášení se 
na čemkoli, zato jsou přeborníky v nesnášení se pro cokoli. 



COHIBA

FOOD MARKET

středa 26/8 » zahrada KD

sobota 22/8 » výstaviště
Na závěr prázdnin připravujeme na Výstavišti unikátní Food 

Truck Market, na kterém návštěvníci budou moci ochutnat 
street food speciality. Součástí bude i doprovodný program.

Koncert známé a oblíbené písecké kapely uzavře naši sérii 
letních koncertů na zahradě Kulturního domu. A kdo by měl 
koncertů málo, tak hned o víkendu může přijít na Cool V Plotě!



PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM
výstavy:
1. 7. — 16. 8. / vernisáž 30. 6. v 17:00
Graniton / užitková a umělecká keramika 1907—1928
Komentovaná prohlídka: 15. 7. a 12. 8. v 16:00

Galerie muzea 26. 8. – 20. 9. / vernisáž 25. 8. v 17:00
Milan Novotný a Josef Záruba / Podobenství marnosti a naděje 
— výstava obrazů dvou současných jihočeských malířů.

1. 3. — 26. 7.
Sudoměř 1420 / Radikální husitské hnutí 
z pohledu historie a archeologie

31. 7. – 30. 8. / vernisáž 30. 7. v 17:00
Marcela Vichrová – Sama se sebou 
— autorská výstava výtvarnice narozené ve Strakonicích

4. 6. — 2. 8.
Petr Efenberk / Písková abstrakce
— na plátně tištěné fotografie píseckého autora

5.—30. 8.
Martin Duřt / Fraktáže a hudba tvarů
— abstrakce očima umělé inteligence

Památník města Protivína 12. 5. — 9. 8.
Řežabinec / Přírodní klenot Písecka
— fotografická výstava

další akce:
neděle 19. 7. /  8:00—12.00 / sraz na Svatotrojickém hřbitově
S muzeem v přírodě
— Dozvíte se mnohé o ptačím společenství hnízdícím v Písku.

Ukázka odchytu a kroužkování, ornitologická procházka 
městem, připraveny aktivity pro děti.

26. 7. — 4. 8.
44. Akce Acrocephalus
— Výzkum a kroužkování ptáků na rybníce Řežabinec u Ražic.

I letos zveme k návštěvě všechny zájemce. Těšíme se na Vás 
každý den od 6 do 18 hodin (nejlépe ale ráno). V Ražicích při 
příjezdu od Písku před železničním přejezdem doprava, kolem 
bašty a pěšky po naučné stezce. Tábor je na louce cca 200 m 
za pozorovací věží.

Během letních prázdnin bude Sladovna otevřena každý den a ve 
všech výstavách. Vstup je možný pouze v časových blocích na 
90 minut a kapacita každé výstavy i Laboratoře je omezena. 

Doporučujeme vždy před návštěvou číst aktuální informace na 
www.sladovna.cz a koupit si online vstupenku předem.

výstavy od 1. 7. otevřeno denně:

Mraveniště — zážitková výstava galerie hrou
Pilařiště — zážitková výstava galerie hrou
Hnízdo ilustrace — zážitková výstava galerie hrou
Leťme vysoko — zážitková výstava galerie hrou
Laboratoř: Nebe — kreativní dílna k výstavě Leťme vysoko
Radek Pilař — stálá výstava
   
Malá galerie — stálá výstava, 3. 6. — 12. 7.
Umění milovní: Michal Jakeš a jeho žáci

Sladovnictví — stálá výstava (pouze sobota)

červenec — kulturní akce
9. 7. 16:00 — Inspirace přírodou 
— vernisáž výstavy obrazů a kreseb J. Řeřichy

30. 7. 16:00 — Hudba pro (d)uši
Zpěvačka Lenka Němečková a písecká rodačka, violoncellistka Sylva 
Jablonská, se s vámi podělí o své originální úpravy klasických skladeb pro lidský 
hlas a violoncello. Zaposlouchejte se s námi a podpořte letní výprodej knih. 

červenec & srpen — výstavy
Inspirace přírodou 
— obrazy a kresby Jiřího Řeřichy
Edita Rihariová + 7 
— obrazy a fotografie romské umělecké rodiny ze Slovenska

srpen — kulturní akce
6. 8. 17:00 — Zpívající Písek ~ Proč bychom se netěšili
Závěrečný koncert Hudební akademie Písek, průvodní slovo 
Oldřich Vlček, účinkují lektoři a absolventi kurzu.

20. 8. 20:00 — Filmy ze srpna 68
Promítání filmu Žert s komentářem historika Kamila Činátla (ÚSTR). 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

SLADOVNA



Změna pořadů, termínů a cen vyhrazena. 
Aktuální informace týkající se pořadů 

jsou vždy na našem webu. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

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


