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Milí přátelé,

zdá se, že jsme dospěli do doby, kdy se nám hodí mírně opomíjený 
divadelní žánr improvizace. Ačkoliv skoro všichni plánujeme, 
máme rádi své rituály a tím pádem utvrzujeme v sobě, že zvyk 
je železná košile, otevírá se nyní prostor pro kreativitu a hledání 
nových možností. To vše se ale musí odehrávat poměrně rychle 
ruku v ruce se změnou různých nařízení a opatření vyvěrající 
do společenských nálad, které jsou pak východiskem pro 
všudypřítomný marketing. 

Virus, který je stále pro většinu společnosti s trochou nadsázky 
něco jako Columbova manželka, už stačil svým dopadem 
nadělat paseku nejen ve zdravotnictví, ale také v kulturní sféře. 
Ovšem neklesejme na mysli. V našem kreativním týmu zcela 
vážně řešíme jak pro stávající plesovou sezonu rozdělit vnitřní 
prostory na sektory, jak zkusit venkovní koncerty nebo z letního 
kina udělat lední kino. Nová doba, nové výzvy.

Krásné město Písek letos slaví 777 let. V sobotu 19. září jsme 
pro vás připravili pestrý program, který proběhne v Palackého 
sadech a na zahradě Kulturního domu. Pojďme tedy slavit!  

Hezké dny a pevné zdraví Vám přímo z epicentra kulturního 
dění přeje
 
Josef Kašpar 

josef.kaspar@centrumkultury.cz

Ilustrační foto k vládním opatřením pochází z divadelního 
představení Soukromé rozhovory uvedené v DFŠ 11/11/19…

SLOVO ÚVODEM TIPY PRO VÁS…

Taneční

Důležitou součástí podzimního programu jsou taneční kurzy 
pro chlapce a dívky, které budou od září probíhat vždy v 
úterý a ve středu pod dohledem tanečních mistrů Zachových. 

Červnové rezervace úterních kurzů byly během prvních dvou 
minut vyprodané. Po přesunech a změnách se nám nyní uvolnilo 
několik míst na úterní kurz, ale pouze pro páry. I když středeční 
kurz máme plně obsazený chlapci, ještě nám zbývá několik 
volných míst pro dívky.  Slečny, pokud se chcete naučit základům 
standardních a latinsko-amerických tanců, ale také společenskému 
chování a zažít příjemné (taneční) zážitky, neváhejte a ještě se 
přihlaste na pokladně Kulturního domu. Cena kurzovného pro 
jednoho účastníka je 2300 Kč. K jedné průkazce tanečníka je 
možné zakoupit v pokladně Kulturního domu také gardenku v 
ceně 400 Kč, která opravňuje ke vstupu na všechny lekce. V ceně 
kurzovného i gardenky je závěrečný ples. 

Taneční pro dospělé

Ještě si užíváme posledních záchvěvů letních dnů, ale v Kulturním 
domě už plánujeme a připravujeme akce na podzim. Důležitou 
součástí programu jsou taneční kurzy pro chlapce a dívky, 

které budou od září probíhat vždy v úterý a ve středu. V loňském 
roce jsme vám nabídli novinku v podobě Tanečních pro dospělé. 
Tyto kurzy jsou určeny jak pro začátečníky, kteří neumí žádné 
základní taneční kroky, tak i pro ty, kteří si sice občas zatančí, 
ale většinu toho již zapomněli. A právě základy standardních a 
latinsko-amerických tanců se můžete naučit na kurzech Tanečních 
pro dospělé, které budou vyučovat taneční mistři Viktor a Tamara 
Houdkovi. Od 27. září do 22. listopadu budou nedělní podvečery 
v Hudebním sále Kulturního domu vyhrazeny právě vám, kteří si 
chcete užít tanec. Součástí těchto kurzů bude i zdarma vstup na 
Taneční večer, který chystáme na 26. listopadu. Cena kurzu je 
2000 Kč za osobu a páry, které by se chtěly tanečních účastnit, se 
mohou hlásit na pokladně v Kulturním domě. 



TIPY PRO VÁS…

Fler Jarmark

Již po šesté se bude v sobotu 12. září v píseckém Kulturním 
domě konat Fler Jarmark.  Myšlenku Fler Jarmarku přivedla k 
životu Martina Měřičková: „Chtěla jsem, aby vznikl inspirativní 

den, ve kterém si budu moci koupit originální zboží, něco vyzkoušet 
– naučit a třeba načerpat inspiraci pro vlastní tvorbu. Trh, na kterém 
je možné koupit »hrneček přímo z pece«, tedy potkat se přímo s 
tvůrcem věci, kterou si kupuji. Kde najdu pestrou nabídku zboží od 
šperků, oblečení, keramiky, dekorace až po domácí kosmetiku. A 
zároveň širokou nabídku dílen, které si pro vás prodejci připraví. 
Celý den si u nich na stánku budete moci vytvořit vlastní výrobek. 
Kreativní trh, to je asi to slovo, které vystihuje moji každoroční 
snahu.“

Svoji tvorbu přiveze do Kulturního domu skoro čtyřicet 
prodejců. Opět zde naleznete širokou nabídku šperků, a to i 
těch z recyklovaných materiálů. Všichni jste určitě viděli šperky 
z plastových lahví, ovšem jakým způsobem přetváří PET lahve 
autorka šperků Barbora Kocmichová alias Listopadky, je skvostná. 
Inspiruje se bohatými květy pivoněk a chryzantém. Šperky z 
kousků rozbitých talířů naleznete na stánku dílny Potměchuť, kde 
budou mimo jiné i kokedamy a šperky z vosích hnízd. Na stránku 
Singleton budou k dostání minimalisticky laděné náušnice, jejichž 
podstatná část je vždy recyklovaná. Tentokrát budou na jarmarku 
dva skláři, jedním z nich bude Marcela Růžičková, u které najdete 
skleněné šperky. Také bude vyrábět dětem zvířátka na přání nebo 
si děti sami vytvoří skleněný kvítek.  Nebude chybět ani tradiční 
dílna Jaroslava Effmerta na výrobu vinutých perel. Na každém 
jarmarku musí být keramika a porcelán. I tentokrát se můžete těšit 
na NikiLu s užitkovou keramikou, Oli Divišovou s porcelánem a i 
Diakonie Rolnička přiveze své točené hrnečky. Také oblečení z 
dílny OZO, Čarovné zahrady či Tvořeníčka tvoření obohatí sobotní 
písecký Fler Jarmark. A to nejsou všichni. Své originální výrobky 
přijede představit mnohem více tvůrců.

Na Fler.cz najdete obrovské množství neuvěřitelně kreativních 
lidí. „Každý rok tam objevím a pozvu do Písku nové tváře. Kdo další 
se do Písku chystá, se budete muset přijít podívat sami, a to 12. září 
od 9 do 16 hodin“, zve Martina Měřičková.

Přijďte s námi oslavit malý písecký svátek kreativity.

Pro klidnou mysl a zdraví

Pojďte si zacvičit, naučit se meditovat a správně dýchat. Uvolněte 
psychiku, zlepšete kondici a najděte cestu k sebepoznání. 
Jóga působí blahodárně na celé tělo ve všech rovinách. 

Centrum kultury města Písek pro Vás znovu otevírá oblíbené 
cvičení jógy, které probíhá každé pondělí od 14:30 do 16:00. 
Počet míst je omezený, tak neváhejte a kupte si u nás v pokladně 
Kulturního domu permanentku na 15 lekcí v hodnotě 1200 Kč. 
Začínáme 5. října s lektorkou Katarínou Šuňavskou. Průkazka je 
přenosná. S jógou se dá začít v každém věku, proto odhoďte 
ostych a vydejte se s námi na cestu za krásnou postavou, vnitřním 
klidem a pevným zdravím. Přijďte si vyzkoušet jak propojení těla 
a psychiky zlepšuje váš celkový stav, zrelaxovat, nabít se energií, 
ponořit se do rytmů svého dechu a zažít svět jógy a legraci ve 
skupince úžasných lidiček, převážně žen. Již nyní se můžete hlásit 
na pokladně Kulturního domu, telefonicky na číslech 382 734 
711, 774 598 333 nebo e-mailem recepce@centrumkultury.cz.  
Těšíme se na vás.

Taje a krásy zahradničení

I když se dny začínají postupně krátit, na zahradě je stále 
spousta práce. Zahrádkáři už pomalu myslí na podzim, kdy je 
ta nejlepší doba začít s přípravami na další sezónu. A právě 

o tom, jak mít užitek a radost i z té nejmenší zahrádky a jak na 
to, aby vaše ovocná, zeleninová a okrasná zahrádka vzkvétala, 
si budeme povídat i zkoušet na lekcích zahradnického kulturního 
kalendária s názvem Taje a krásy zahradničení. V Kulturním 
domě pro vás připravujeme cyklus, který vás provede krůček po 
krůčku základními dovednostmi správného zahradníka. Přednášky 
povede zkušená květinářka a zahradnice Helena Novotná. První 
ukázková přednáška proběhne 5. října, kde si společně povíme, 
jak se připravit. Od 18. ledna, vždy v pondělí, budou pravidelně 
jednou měsíčně probíhat jednotlivé lekce. Již nyní si můžete zakoupit 
zvýhodněnou abonentku za 350 Kč na všech sedm přednášek. V 
ceně abonentky je zdarma vstup na Květinové odpoledne, které 
proběhne 2. května na zahradě Kulturního domu. Bude se jednat 
o oslavu „Máje“, měsíce květů a lásky. Více informací a termíny 
jednotlivých lekcí naleznete na www.centrumkultury.cz.



středa 9. září od 19:00 | 390/350/300 Kč
VĚRA MARTINOVÁ ~ Jubilelum tour 2020 
Zpěvačka Věra Martinová se na svém turné zastaví v Divadle 
Fráni Šrámka v Písku, aby tu oslavila výročí svého narození. 
Představí i nové album, které si k narozeninám nadělila. Koncert 
se měl původně konat 22. dubna, zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti. 
.....................................................................................................
neděle 20. září od 14:00 | 80 Kč
ČERVENÁ KARKULKA 
Divadelní spolek Prácheňská scéna Písek 
Znáte tu pohádku o malé holčičce, co celá v červeném šla přes 
les k babičce? O jejím setkání se zlým a nenasytným vlkem? A 
o myslivci, který nakonec všechny zachrání? Určitě ano. Tuto 
tradiční pohádku jsme doplnili o písničky a přinášíme vám ji 
netradiční formou interaktivního představení. Do rukou vám 
svěříme děj celé pohádky a vy tak můžete rozhodnout, jakým 
směrem se naše pohádka bude ubírat. Dostaneme se společně 
ke šťastnému konci? Pohádka se původně měla odehrát 15. 
března. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
.....................................................................................................

úterý 22. září od 19:00 | 380/350/330 Kč
HEROES ~ Radim Vizváry |A| 
Inscenace Heroes vznikla v rámci spolupráce souboru s 
divadelním režisérem Danielem Špinarem a choreografem a 
mimem Radimem Vizvárym. Výborný námět, špičková akrobacie, 
precizní pantomima, atraktivní nápady. Vstupenky a abonentky 
zakoupené na původní termín platí na toto představení. 

DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA fb.com/divadlofranisramka

středa 30. září od 19:00 | 790/690 Kč
EWA FARNA ~ Málo se známe tour 2020
Ewa Farna předvede své písně v komornějším prostředí, byť 
na energii a naléhavosti neubere, dá hodně prostoru svým 
vynikajícím muzikantům a posluchači si ji budou moci zároveň užít 
vsedě. Naskytne se proto i příhodnější prostředí pro lepší interakci 
mezi publikem a kapelou a vytvoření intimnější atmosféry. Jako 
předskokan se představí Roman Tomeš s kapelou. 
Vstupenky pouze v TicketLive.

Divadelní září

Téměř přes celé léto probíhaly vnitřní opravy Divadla Fráni 
Šrámka. Nová výmalba je kompletní a nyní, kdy začíná 
nová divadelní sezóna, vás přivítáme v čistém a příjemném 

prostředí. 
První akcí, která proběhne v rámci podzimní sezóny v Divadle 

Fráni Šrámka, bude koncert Věry Martinové, která vydala po 
devíti letech nové album s názvem Meritum. Jedná se o nahrávku, 
která platí za jedno z letošních nejlepších alb v tomto žánru, a 
vy si všech jedenáct nových písní můžete poslechnout v Divadle 
Fráni Šrámka. A nejen to, nebudou chybět ani ostatní známé hity 
této oblíbené zpěvačky, která v letošním roce slaví jubilejní výročí 
svého narození. Exkluzivní koncertní turné s kapelou, které mělo 
mít v Písku zastávku 22. dubna, se bude konat ve středu 9. září od 
19 hodin. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. 

V neděli 20. září potěšíme hlavně děti. Od 14 hodin si 
nenasytný vlk bude brousit zuby na Červenou karkulku a její 
babičku. Divadelní spolek Prácheňská scéna tuto známou 
pohádku doplnil o písničky a vy netradiční formou interaktivního 
představení budete mít ve svých rukou děj celé pohádky a můžete 
rozhodnout, jakým směrem se bude pohádka ubírat. 

O dva dny později ovládne divadelní prkna hlavní hrdina 
Radim Vizváry s představením Heroes, ve kterém se střídá 
humor s napětím, pantomima s artistickými výkony, a vážné téma 
odlehčuje inteligentní humor. Nenechte si ujít výborné představení, 
které vybízí k zamyšlení nad smrtí i životem a beze slova dokáže 
dojmout i potěšit. Těšíme se na viděnou v Divadle Fráni Šrámka.



čtvrtek 3. září od 16:00 
NÁBOR TANEČNÍKŮ ~ TK Torra Písek
Všechny nadšence toužící po tanečním pohybu v páru zveme na náš 
taneční nábor. Hledáme dívky a chlapce ve věku od 5 let až po 
kategorii dospělí. 
.....................................................................................................
pátek 4. září až neděle 6. září 
OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČR 2020 V LINE DANCE 
Pořádá TCS Louisiana a Česká asociace Line dance. Soutěž je 
realizována za podpory města Písek a Jihočeského kraje.
.....................................................................................................
pondělky / středy / čtvrtky | Hudební sál
TANEČNÍ KURZY PRO DĚTI ~ TK Torra Písek
Taneční kurzy latinskoamerických a standardních tanců pro děti a 
mládež pod vedením Viktora a Tamary Houdkových.
.....................................................................................................
úterky / středy / čtvrtky | Hudební sál
KURZY PRO DĚTI ~ Flash Dance Labuť
Baletní a rytmická školička pod vedením Marty Kotrbové.
.....................................................................................................
středa 9. září od 16:00 | Loutkový sál 
SETKÁNÍ S POŘADATELI PLESŮ 
.....................................................................................................
čtvrtek 10. září od 9:00 | Velký sál 
VOLEBNÍ KOMISE 
.....................................................................................................
pátek 11. září od 19:00 | pp 100 Kč | 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. Připravují manželé Urbanovi. 
.....................................................................................................
sobota 12. září od 9:00 do 16:00 | zdarma 
FLER JARMARK 
Milovníci kreativity a ručních prací přivítají v Písku už pátý ročník 
Fler Jarmarku. 
.....................................................................................................
úterý 15. září a středa 16. září od 19:00 
TANEČNÍ |A| & |B|
Podzimní taneční kurzy pod vedením manželů Václava a Jany 
Zachových. Nezapomeňte, že vstup je povolen pouze ve společenském 
oděvu. Středeční kurz |B| má stále volná místa pro dívky!
.....................................................................................................
čtvrtek 17. září od 14:00 / pátek 18. září od 9:00
sobota 19. září od 9:00
PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
Přijímáme podzimní a zimní dětské (kojenci až náctiletí) a těhotenské 
oblečení, kočárky, hračky, knížky, dětské potřeby a sportovní 
vybavení,… Formulář a podrobné podmínky prodeje najdete na 
facebookové skupině Nová burza ve starém kabátě nebo pište na 
e-mail detskaburzapisek@gmail.com
PŘÍJEM > čtvrtek 17. září 14:00–18:00
PRODEJ > pátek 18. září 9:00–16:30
VÝDEJ > sobota 19. září 9:00–10:30

KULTURNÍ DŮM
sobota 19. září od 10:00 | Palackého sady | zahrada KD | zdarma
PÍSEK SLAVÍ 777 LET
V letošním roce slaví město Písek 777 let od svého založení. Pojďte 
slavit s námi! Taneční a hudební program bude probíhat v Palackého 
sadech, kde vystoupí Prague Rhytm Kings, Josef Zoch, Louisiana, 
Písecký komorní orchestr, České srdce, Petr Kolář s kapelou a 40 let 
na scéně oslaví Primátor Dittrich. Bohatý program je připravený i 
na zahradě KD, kde zahraje ATMO music, bluesové trio Nick Steed, 
písecké kapely Jakofakt?, Boys Are Back a mnoho dalších. Nebude 
chybět ani doprovodný program pro děti ve spolupráci s DDM Písek 
a o dopolední dětskou zábavu se postará Milan Mudroch. 
.....................................................................................................
neděle 20. září od 10:00 | 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. 
.....................................................................................................
neděle 20. září od 15:00 | Loutkový sál | 50 Kč
DUHOVÉ POHÁDKY 
Ochotnický soubor Copánek srdečně zve na známé pohádky na 
motivy D. Fischerové. Dvě veselé pohádky o tom, co se dělo, když 
Slunko žilo na světě a mělo zahradu. 
.....................................................................................................
úterý 22. a 29. září a středa 23. a 30. září od 19:00
TANEČNÍ |A| & |B|
Podzimní taneční kurzy pod vedením manželů Václava a 
Jany Zachových. Nezapomeňte, že vstup je povolen pouze ve 
společenském oděvu.
.....................................................................................................
čtvrtek 24. září od 13:00 
ZASTUPITELSTVO MĚSTA PÍSKU
.....................................................................................................
sobota 26. září od 20:00 | Velký sál | 150 Kč
RETRO PARTY VOL. 2 
Udělejte si s námi výlet do minulosti a přijďte na Retro Disco do 
Kulturního domu.
Večerem plným osvědčených hitů vás provede legendární DJ 
František Mareš.
.....................................................................................................
neděle 27. září od 18:00 | Hudební sál | 2 000 Kč
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ 
Tyto kurzy jsou určeny jak pro začátečníky, kteří neumí žádné 
základní taneční kroky, tak i pro ty, kteří si sice občas zatančí, 
ale většinu toho již zapomněli. A právě základy standardních a 
latinsko-amerických tanců se můžete naučit na kurzech Tanečních 
pro dospělé, které budou vyučovat taneční mistři Tamara a Viktor 
Houdkovi. Od 27. září do 22. listopadu budou nedělní podvečery 
v Hudebním sále Kulturního domu vyhrazeny právě vám, kteří si 
chcete užít tanec. Součástí těchto kurzů bude i zdarma vstup na 
Taneční večer, který chystáme na 26. listopadu. Cena kurzu je 
2000 Kč za osobu a páry, které by se chtěly tanečních účastnit, se 
mohou hlásit na pokladně v Kulturním domě.



Písek slaví 777 let
pátek 18. září od 18:00 | zahrada KD | pp 80 / nm 100 Kč
STRINGS 
Přijďte se pobavit na zahradu KD za doprovodu písecké kapely 
Strings, která písečáky baví už více než 25 let…  
.....................................................................................................
sobota 19. září od 11:00 | Fügnerovo náměstí
ŽELEZNÍ PÁNI
Příjezd motorkářského klubu Železní páni Písek. Součástí 
programu bude sbírka pro Diacel, který pomáhá dětem, které 
mají svůj život komplikovaný kvůli závažnému onemocnění, 
kterým je diabetes a celiakie.
.....................................................................................................
sobota 19. září od 13:00 | Městská knihovna Písek
777 FOTOGRAFIÍ MĚSTA PÍSKU 
křest knihy spojený s autogramiádou autorů fotografií

sobota 19. září 12:00—22:00| Palackého sady | zdarma
PRAGUE RHYTHM KINGS
energický hot-jazzový orchestr zabývající se originální interpretací 
americké jazzové hudby 20. a 30. let minulého století
JOSEF ZOCH
hudební vystoupení píseckého rodáka, známého z TV Šlágr
PÍSECKÝ KOMORNÍ ORCHESTR 
koncert pod vedením dirigenta Felixe Slováčka ml.
LOUISIANA
vystoupení tanečního souboru s dlouholetou tradicí
ČESKÉ SRDCE
kapela úspěšně kombinující keltskou a rockovou hudbu
PETR KOLÁŘ S KAPELOU
známý český zpěvák, který zpíval jak s řadou rockových kapel, 
tak v nejúspěšnějších muzikálech
PRIMÁTOR DITTRICH
jihočeská art–rocková kapela slavící 40 let na scéně
.....................................................................................................
sobota 19. září od 10:00—21:00 | zahrada KD | zdarma
Dětské zábavné dopoledne s Milanem Mudrochem 
T-Dance ~ výuka tance a vystoupení 
TC Z.I.P.
TK Torra
Capoiera Tribo Unida
Spolek Pohybu a zdraví ~ Pole Dance & Aerobic
Flash Dance Labuť

ATMO MUSIC 
tvorba kapely vychází primárně z rapu, ale je zasazena do 
melodických písní, které mají převážně zpívaný refrén 
NICK STEED
bluesové trio z Velké Británie
JAKOFAKT? 
písecká kapela hrající vlastní tvorbu
BOYS ARE BACK 
písecká kapela vystoupí se svým power popem
.....................................................................................................
neděle 20. září 10:00—17:00 | Sladovna a okolí | zdarma
O(K)TAVA PÍSKU A VODY
Partitura řeky Otavy (inspirována řekou, dětmi, sny, zážitky 
a prožitky) přenesena do prostředí Sladovny a blízkého okolí 
nabídne návštěvníkům 8 zastavení hudebního či vizuálního 
charakteru jako celistvý zážitek. Těšit se můžete kromě jiného na 
divadlo Continuo, Orloj Snivců, spolek Rašelina a mnoho dalších. 
.....................................................................................................
neděle 20. září 17:00—18:30 | Kamenný most | zdarma
POSLEDNÍ VEČEŘE (tohoto léta) na Kamenném mostě
Sousedská slavnost. Navařte, napečte a přijďte si užít večeři 
v kulisách nejstaršího mostu v Čechách a ve společnosti píseckých 
obyvatel každého věku a zájmů. Kapacita je omezená, rezervace 
je možná na www.sladovna.cz. 
.....................................................................................................
neděle 20. září od 18:00 | Kino Portyč | 150 Kč
TE DEUM ~ slavnostní koncert
Slavnostní koncert k 75. výročí ukončení 2. světové války 
a poděkování občanům města Písku.



středy 2/9/16/23/30. září od 9:00 a 10:15
pátky 4/11/18/25. září od 9:00
pondělky 7/14/21. září od 9:00 a 10:15
JÓGA PRO SENIORY
Jóga pod vedením lektorky Radky Tomanové v novém studiu Bílý 
beránek na Drlíčově.
.....................................................................................................
čtvrtek 3. a 10. září 15:00 | Kino Portyč | 60 Kč | pro seniory
3 BOBULE
Pokračování letní komedie z prostředí prosluněných moravských vinic. 
.....................................................................................................
úterý 8. září od 14:15 | Klubovna DFŠ
TŘI VETERÁNI ~ SENSESSION
Vezměte nástroje, nalaďte hlasy a přijďte si zazpívat.
.....................................................................................................
středa 9. a 23. září od 9:00 | Klubovna SP
PLETKY S VLASTOU
Pleteme a háčkujeme nejen pro nedonošená miminka. 
.....................................................................................................
pondělí 14. září od 10:00 | Klubovna DFŠ
AMAZONIE V POČÁTCÍCH KORONAVIRU
Povídání a promítání s Ing. Václavou Altschmiedovou. Píseckou 
cestovatelku zastihla pandemie v Jižní Americe.
.....................................................................................................
pondělí 14. září od 10:00 | Městská knihovna | 90 Kč | SP 80 Kč
LINE DANCE PRO SENIORY
Line dance pro seniory v Městské knihovně pod vedením lektora 
Toma Dvořáka.
.....................................................................................................
středa 16. září od 10:00 | Klubovna SP
TRESTNÍ PRÁVO
Cyklus přednášek s Mgr. Jaroslavem Hávou.
.....................................................................................................
pondělí 21. září od 10:00 | Klubovna DFŠ
KAPLIČKY NA PÍSECKU A MILEVSKU
Zajímavosti Písecka a okolí s Jiřím Hladkým. Tentokrát po drobných 
sakrálních památkách.
.....................................................................................................
úterý 22. září od 7:00 | zájezd | 260 Kč
KRAJEM HRDÝCH CHODŮ ~ ZÁJEZD
Újezd u Domažlic, Hrádek, Horšovský Týn, Domažlice. Odjezd 
v 7 hodin z parkoviště u Výstaviště.
.....................................................................................................
Klubovna SP | 70 Kč 
úterý 22. a 29. září od 9:00, 10:00 a 11:00
čtvrtek 24. září od 9:00, 10:00 a 11:00 / pátek 25. září od 10:30  
ANGLIČTINA PRO SENIORY
Výuka anglického jazyka pro seniory pod vedením Radky Tomanové.
.....................................................................................................
středa 30. září od 10:00 | Klubovna SP
RADA SENIORŮ
Rada seniorů se schází pravidelně, aby řešila to, co trápí nejen 
písecké seniory.

SENIOR POINT a akce pro seniory KONCERTNÍ SÍŇ TROJICE

VENKOVNÍ A JINÉ AKCE

středa 16. září od 19:00 | 340/240 Kč
SVATOJÁNSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 2020
Legendární kytarista Lubomír Brabec je hlavním protagonistou 
šestého ročníku nejvýznamnějšího hudebního festivalu v 
jihozápadních Čechách “Svatojánský hudební festival 2020“. 
Společně s ním, za doprovodu fenomenální flétnistky Žofie 
Vokálkové, vystoupí neméně slavná operní diva a sólistka 
Národního divadla sopranistka Alžběta Poláčková, která je 
nežádanější pěvkyní současné české operní scény. 
.....................................................................................................
neděle 27. září od 19:00 | pp 200 / nm 250 Kč
PODZIMNÍ NOKTURNO
Nenechte si ujít Podzimní nokturno v Trojici, na kterém vystoupí 
Orchestr Virtuosi Písek, Michelle Katrak (zpěv) a Jiří Emmer 
(varhany). Dirigovat bude Oldřich Vlček.

pátek 18. září od 18:00 | zahrada KD | pp 80 / nm 100 Kč
STRINGS 
Přijďte se pobavit na zahradu KD za doprovodu známé a oblíbené 
písecké kapely Strings.
.....................................................................................................
sobota 19. září od 10:00 | Palackého sady & zahrada KD | zdarma
PÍSEK SLAVÍ 777 LET
V letošním roce slaví město Písek 777 let od svého založení. Pojďte 
slavit s námi! Taneční a hudební program bude probíhat v Palackého 
sadech, kde vystoupí Prague Rhytm Kings, Josef Zoch, Louisiana, 
Písecký komorní orchestr, České srdce, Petr Kolář s kapelou a 40 let 
na scéně oslaví Primátor Dittrich. Bohatý program je připravený i 
na zahradě KD, kde zahraje ATMO music, bluesové trio Nick Steed, 
písecké kapely Jakofakt?, Boys Are Back a mnoho dalších. Nebude 
chybět ani doprovodný program pro děti ve spolupráci s DDM Písek 
a o dopolední dětskou zábavu se postará Milan Mudroch. 
.....................................................................................................
neděle 20. září od 18:00 | Kino Portyč | 150 Kč
TE DEUM 
Dovolujeme si vás pozvat na slavnostní koncert Tedeum k 75. výročí 
ukončení 2. světové války a poděkování občanům města Písku, který 
se uskuteční v neděli 20. září od 18 hodin v Kině a Galerii Portyč.



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…
...........................................................................................................

čtvrtek 3. září 15:00 / čtvrtek 10. září 15:00
3 BOBULE
Pokračování letní komedie z prostředí prosluněných moravských vinic.
60 Kč | MP | ČR | PRO SENIORY
...........................................................................................................
čtvrtek 3. září 20:00 / neděle 6. září 20:00 / pondělí 7. září 20:00
LONI V MARIENBADU
V honosném barokním hotelu muž přichází na setkání se ženou, které 
ji přislíbil před rokem. Žena si na slíbenou schůzku nevzpomíná. Muž 
se ji tedy snaží znovu dobýt v labyrintu z mramoru a zlata, v němž se 
jakoby zastavil čas.
120 Kč | členové FKS 100 Kč | MP | ČT | I/F 
...........................................................................................................
čtvrtek 10. září 17:30 / pátek 11. září 18:00 / neděle 13. září 18:00 
středa 16. září 19:30
DĚDA, POSTRACH RODINY
Peter toho se svým dědou prožil hodně, vždycky k sobě měli blízko a 
oba byli pochopitelně nadšení z toho, že se má dědeček nastěhovat 
k nim domů.  Ale stará přátelství jsou rázem zapomenuta, pouta 
zpřetrhána. Z dědečka se stal nepřítel číslo jedna a musí pryč z domu. 
Peter vyhlásí nesmlouvavou válku a nachystá na dědu sérii mistrně 
naplánovaných naschválů a karambolů.
130 Kč | MP | USA
...........................................................................................................
pátek 11. září 20:00 / sobota 12. září 20:00 / neděle 13. září 17:30
KRAJINA VE STÍNU
Kronika lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, 
čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu 
i komunismu, každý z nich se s jejich přísliby a hrůzami vyrovnává jinak. 
V popředí příběhu pak stojí osud jedné rodiny, na kterou předválečná 
doba, válka i události po válce dopadají vždy plnou silou.
130 Kč | 15+! | ČR
...........................................................................................................
pátek 11. září 20:30 / sobota 12. září 18:00 / neděle 13. září 20:30
pondělí 14. září 19:30
ŽENSKÁ POMSTA
Na skupinové psychoterapii se u doktora Wágnera setkají tři ženy 
zralého věku. Liší se sice profesí i povahově, ale mají stejný problém 
- nevěru manželů. Spontánně je to sblíží a rozhodnou se, že lepší, než 
drahé sezení u psychoterapeuta, bude pomsta. S tou si vzájemně 
pomůžou a pro své nevěrné manžely připraví skutečné peklo na zemi.
140 Kč | 12+ | ČR

sobota 12. září 20:00
FILM NAŽIVO ~ DIVADLO NA ZÁBRADLÍ
Projekt Film Naživo během letošního léta přináší do kin sérii jedinečných 
divadelních představení zasazených do unikátních prostředí mimo 
tradiční jeviště. Posledním z nich je inscenace Tajný agent Divadla Na 
zábradlí, která nás zavede do brněnského podzemí, do unikátního 
cihlového vodojemu z konce 19. století.
150 Kč | 12+ | ČR
...........................................................................................................
úterý 15. září 17:30 / středa 16. září 20:00
VIZIONÁŘ MODIGLIANI
Dokumentární snímek Vizionář Modigliani připomíná sto let od úmrtí 
výtvarného génia, který překonal všechny legendy a stereotypy. 
Příběh Amedea Modiglianiho je mimořádným příběhem výjimečného 
avantgardního umělce, velkého buřiče, a ještě většího bohéma, jehož 
díla balancují na pomezí primitivismu a italské renesance.
100 Kč | MP | I
...........................................................................................................
čtvrtek 17. září 19:30 / pátek 18. září 20:30 / sobota 19. září 20:30
pondělí 21. září 19:30
KINGSMAN: PRVNÍ MISE
Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců připravuje 
rozpoutat válku, jež má zahubit miliony lidí, jeden muž musí vyhrát 
závod s časem a zastavit je. Stanete se svědky zrodu první nezávislé 
tajné služby.
150 Kč | 15+! | ČT | USA
...........................................................................................................
pátek 18. září 15:00 / sobota 19. září 15:00 / neděle 20. září 15:00
MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY 
Okouzlující animované příběhy nerozlučné dvojice, která si získala srdce 
dětí i dospělých na celém světě. A tentokrát s pořádnou porcí písniček! 
Máša je zvědavé, chytré a neposedné děvčátko, které žije ve staré 
železniční stanici v lese. Její nejlepší kamarád je dobrosrdečný medvěd, 
který dříve býval cirkusovým artistou. Máša miluje dobrodružství a 
objevování světa a je doslova magnet na potíže. Ve 13 příbězích se 
s malou nezbedou a trpělivým chlupáčem vydáme do slunné Itálie, 
zažijeme karnevalové rytmy či objevíme kouzlo Paříže.
130 Kč | S20 | MP | DB| R



úterý 1. září 20:00 / čtvrtek 3. září 20:00
TENET
Hlavní zbraní hrdiny akčního sci-fi spektáklu filmového vizionáře 
Christophera Nolana je jediné slovo — Tenet. V temném světě 
mezinárodní špionáže bojuje o záchranu celého světa. Vydává se 
na extrémně komplikovanou misi, ve které pro časoprostor neplatí 
pravidla, tak jak je známe.
150 Kč | 15+! | ČT | USA/GB
...........................................................................................................
středa 2. září 20:00
VZPOMÍNKY NA ITÁLII 
Romantická komedie, ve které se Liam Neeson jako londýnský 
umělec vrací spolu s dospělým synem do Itálie, aby tu prodali jejich 
starý rodinný dům. Čekají tu na ně překvapivě náročné opravy staré 
kamenné vily, spousta slunce, víno, opravdové spagetti a také jedna 
krásná a sympatická majitelka místní restaurace.
120 Kč | 12+ | ČT | GB/I
...........................................................................................................

pátek 4. září 20:00
MULAN 
Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v 
císařské armádě k obraně země před nájezdníky ze severu, Hua Mulan, 
nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme místo svého nemocného 
otce. V přestrojení za muže překonává Hua Jun nástrahy na každém 
kroku své cesty a učí se využívat své vnitřní síly a přijímat svůj skutečný 
potenciál.
140 Kč | 18+! | DB | USA
...........................................................................................................
sobota 5. září 20:00
AFTER: PŘIZNÁNÍ
Láska Tessy a Hardina je osudová a jeden bez druhého nemůže být, 
ale nespálila se Tessa už příliš? Když se Tessa dozví, že s ní Hardin začal 
chodit kvůli sázce, kterou uzavřel s přáteli, je zdrcená. Rozum i nejbližší 
okolí jí radí, aby se Hardina už navždy vzdala, nebyla by první, kterou 
ponížil a odkopl. Hardin se ale do Tessy doopravdy zamiloval a chce 
ji získat zpátky. 
130 Kč | 12+ | ČT | USA

KINO PORTYČ ~ ~ ~ váš filmový přístav LETNÍ KINO hvězdy pod hvězdami
pátek 18. září 15:30 / sobota 19. září 15:30 / neděle 20. září 17:30
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Mladá a rozmazlená princezna Ellena musí v jednom opakujícím se 
dni zabránit zakletí celého království a nalézt své čisté srdce, aby tak 
přemohla Černou bouři seslanou zlou sudičkou.
130 Kč | S20 | MP | ČR
...........................................................................................................
neděle 20. září od 18:00 | Kino Portyč | 150 Kč
TEDEUM ~ slavnostní koncert
Dovolujeme si vás pozvat na slavnostní koncert Tedeum k 75. výročí 
ukončení 2. světové války a poděkování občanům města Písku, který se 
uskuteční v neděli 20. září od 18 hodin v Kině a Galerii Portyč.
...........................................................................................................
čtvrtek 24. září 17:30 / pátek 25. září 20:00 / sobota 26. září 18:00 
pondělí 28. září 20:30
ŽALUJI
V roce 1894 je důstojník francouzského generálního štábu Alfred 
Dreyfus nepravdivě obviněn z velezrady a odsouzen k doživotí. Tato 
událost vstoupila do historie jako Dreyfusova aféra.
130 Kč | 12+ | F/I
...........................................................................................................
čtvrtek 24. září 19:30 / pátek 25. září 18:00 / sobota 26. září 20:00
neděle 27. září 18:00
NADĚJE
Silné drama dává své hlavní hrdince v plné síle jen slabou naději, když 
lékaři den před vánocemi zjistí, že má neléčitelný nádor. Ze života jí 
zničehonic zbývá už jen opravdu málo a ta největší zkouška čeká na 
vztah s jejím mužem.
130 Kč | 12+ | Norsko/Švédsko
...........................................................................................................
čtvrtek 24. září 20:00 / pondělí 28. září 20:00
CORPUS CHRISTI
Dvacetiletý Daniel projde v nápravném zařízení pro mladistvé duchovní 
proměnou. Chtěl by se stát knězem, s jeho trestním rejstříkem na to 
ovšem nemůže ani pomyslet. Když je propuštěn a má začít pracovat 
v truhlárně na malém městě, převlékne se po příjezdu do kněžského a 
díky náhodě se ujímá péče o místní farnost
120 Kč | členové FKS 100 Kč | 15+! | ČT | P 
...........................................................................................................

pátek 25. září 20:30 / sobota 26. září 20:30 / neděle 27. září 20:30
pondělí 28. září 18:00 / úterý 29. září 19:30 / středa 30. září 19:30
BÁBOVKY
Film natočený podle knižního bestselleru spisovatelky Radky Třeštíkové 
vypráví o tom, že všichni jsme propojení a díky tomu i malé věci 
dokážou někdy otřást světem.
140 Kč | 12+ | ČR



ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE…
4. října | Koncertní síň Trojice
PRAGUE PHILHARMONIA WIND QUINTET 
& JAN ČENSKÝ
..................................................................................................................
5. října | Divadlo Fráni Šrámka
ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH
..................................................................................................................
6. října | Divadlo Fráni Šrámka
MOJE HRA
..................................................................................................................
7. října | Divadlo Fráni Šrámka
DAVID KOLLER ~ Acoustic Tour
..................................................................................................................
9. října | Kulturní dům
DOGA
..................................................................................................................
11. října | Divadlo Fráni Šrámka
LADY OSKAR
..................................................................................................................
12. října | Divadlo Fráni Šrámka
TESTIS — AGENT TZV. SPOLEČENSKÝ
..................................................................................................................
14. října | Divadlo Fráni Šrámka
ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY
..................................................................................................................
19. října | Divadlo Fráni Šrámka
BEZRUKÝ FRANTÍK
..................................................................................................................
21. října | Divadlo Fráni Šrámka
MALINA BROTHERS ~ 10 let na pódiu
..................................................................................................................
23. října | Divadlo Fráni Šrámka
KUTLOCH
..................................................................................................................
26. října | Divadlo Fráni Šrámka
BENÁTKY POD SNĚHEM
..................................................................................................................
27. října | Divadlo Fráni Šrámka
VČERA, DNES A ZÍTRA
..................................................................................................................
30. října | Divadlo Fráni Šrámka
PAVEL ŠPORCL & GIPSY WAY ENSEMBLE
..................................................................................................................
5. listopadu | Koncertní síň Trojice
TRIO OPERA DIVA
...............................................................................................................
8. listopadu | Divadlo Fráni Šrámka
POCTA OTAKARU ŠEVČÍKOVI
..................................................................................................................
11. listopadu | Divadlo Fráni Šrámka
CYRK LA PUTYKA ~ ISOLE

úterý 1. září — středa 30. září
FRANTIŠEK DOMIN ~ fotografie 
& JAROSLAV R. NOVÁK ~ grafika
Od 1. září můžete v Galerii Portyč shlédnout výstavu fotografií 
Františka Domina a grafik Jaroslava R. Nováka.
Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 1. září v 17 hodin. Výstava 
pokračuje až do 30. září.

GALERIE PORTYČ

František Domin se narodil v Písku. Jeho zájem o výtvarnou 
fotografii pramení ze 70. let. Fotografuje hodně na Šumavě, 
odkud jsou jeho cykly Skláři, Chalupa pana Matouše, nebo 

Putování s konví. V roce 1976 vystavoval s Jaromírem Čejkou 
v Kabinetu fotografie J. Funka v Brně. V 80. letech odešel do 
zahraničí, kde se fotograficky profesionalizuje a fotografií se 
živí. Černobílou fotografii postupně vytlačuje fotografie barevná. 
Ve své profesionální práci se zaměřuje především na fotografii 
architektury. Posledních třicet let strávil v USA, především v San 
Francisku, v současnosti se vrátil do České republiky a žije v Praze.
Jaroslav R. Novák se narodil v Soběslavi, vystudoval výtvarnou 
výchovu u profesora Cyrila Boudy na pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze. Svou profesi začínal kresbami pro 
dětské časopisy a různá periodika. Navrhoval grafická řešení pro 
komerční výstavy doma i v zahraničí, dále se věnoval grafickému 
designu a tvorbě firemních log. Několik let ilustroval celoroční 
kalendáře, například pro Kolínské tiskárny. Je členem Asociace 
užité grafiky.



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 říjen ve středu 16. září 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

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 


