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Z opery do šansonu 
Štefan Margita, operní pěvec, tenor, chystá v tomto roce 
něco výjimečného. Z operního světa se poprvé vydá do 
světa šansonu! Pro svoje fanoušky si tentokrát připravil 
více než hodinový koncert plný zcela nových písní. Do pí-
seckého Divadla Fráni Šrámka by měl zavítat 22. března. 
Vzhledem k současným epidemickým nařízením je však 
možné, že koncert bude přeložený na náhradní termín. 
Jak se těší Štefan Margita do Písku? To vám odhalí v ná-
sledujícím rozhovoru.

Jste uznávaný operní 
a koncertní pěvec, čím vás 
naplňuje toto povolání?
Tohle povolání mne naplňu-
je tím, že rozdávám lidem 
radost a publikum mne na-
bíjí úžasnou energií. Ta nej-
krásnější melodie je totiž 
APLAUS od publika.
Jak vznikla myšlenka vy-
dat se do světa šansonu?
Šansony mám velice rád 
a oslovila mě tvorba pana 

Michala Kindla, který píše texty i krásnou muziku. Díky 
tomu, že mi napsal písně přesně na tělo, můžu zpívat do-
mácí tvorbu a ne převzaté věci.
Často jste vystupoval na světoznámých operních scé-
nách. Kde jste se cítil nejlépe?
Nejlépe se cítím doma v Praze, ale pokud se jedná o diva-
dlo, tak je to Metropolitní opera v New Yorku.
Vystupoval jste někdy v Písku? 
V jihočeském Písku jsem zpíval několik koncertů a opět 
se moc těším na úžasné publikum, které máte.

Před(platné) i na podzim
Vzhledem k tomu, že se lednová a únorová divadelní 
představení nemohla uskutečnit, snažíme se nové ter-
míny těchto her přesouvat i na podzimní měsíce. Jarní 
předplatné se tedy protáhne až do podzimu. V tomto 
roce bude proto spojené předplatné jaro/podzim 2021. 
Noví zájemci si tak mohou ještě dokoupit celoroční 
předplatné (jaro/podzim) za cenu 1 700 Kč na adrese 
divadlo@centrumkultury.cz. Vybírat můžete ze všech tří 
skupin A, B, C.
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Součástí divadla je i hudební a divadelní klub Divadelka, kte-
rý v lednu od provozovatele převzalo Centrum kultury města 
Písek. To má v plánu ho upravit tak, aby vznikl multifunkční 
prostor vhodný pro klubovou a alternativní scénu.

Novinky v divadle
Divadlo Fráni Šrámka prošlo velkou a zásadní rekonstrukcí již 
v letech 2009 – 2010, ale na zadní trakt se nedostalo. Ten se za-
čal opravovat až v září 2020 a koncem prosince 2020 byla opra-
va dokončena a předána. O tom, že zadní trakt byl v havarijním 
stavu, vypovídá i rozsah oprav - proběhla demontáž starého 
krovu a střešní krytiny, která byla nahrazena novou, bylo tře-
ba celou budovu odizolovat a udělat novou omítku. Na konci 
objektu byla přistavěna nová zeď. Také proběhla výměna oken, 
nyní má budova 21 nových dřevěných oken a dvoje velké vcho-
dové dveře. Díky rekonstrukci divadla jsme objevili zajímavý 
prostor dvora, kde by se mohly pořádat malé akce nebo by zde 
mohlo být letní minikino.



Aktuálně z KD
Dlouhodobě spolupracujeme s Fotoklubem Písek, jehož 
členem je Petr Indra. A právě výstavu jeho fotografií při-
pravujeme v Kulturním domě od 2. do 26. února. Zda 
se výstava uskuteční, záleží na epidemické situaci, sle-
dujte www.centrumkultury.cz. Vzhledem k tomu, že by 
se výstava měla konat v rozsáhlejším prostoru vestibulu, 
schodiště a foyer Kulturního domu, fotograf se rozhodl 
změnit původní koncept víceméně monotematické vý-
stavy k žánrově pestřejšímu výběru fotografií odpovída-
jící více pestrosti výstavního prostoru. Znamenalo to při 
výběru fotografií sáhnout do archivu a využít i starších 
prací. „Doufám tak, že každý, kdo se přijde na výstavu 
podívat, najde alespoň nějakou fotografii, která odpo-
vídá jeho preferencím,“ říká autor nově připravované 
výstavy Petr Indra.

Výstavy virtuálně
V Galerii Portyč každoročně pořádáme tematické vý-
stavy především místních, ale i mimopíseckých vý-
tvarných umělců a fotografů. Vzhledem k současným 
vládním nařízením jsme poslední výstavy umístili 
v prostorách Kulturního domu. Více informací o vý-
stavách, včetně fotogalerie, najdete na našem novém 
webu www.galerieportyc.cz

BLATNÁ

LAĎTE 92.2 FM
NOVÉ RÁDIO V PÍSKU
www.radioblatna.cz
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Pomáháme s registrací
Potřebují vaši rodiče nebo babička s dědečkem pomoc 
s registrací na očkování proti covidu? Dříve narození 
obyvatelé Písku, kteří by měli zájem o očkování proti co-
vid-19, ale nemají možnost sami se registrovat on-line, 
mohou využít nabídky Senior Pointu, který s přihlá-
šením do Centrálního registračního systému pomůže. 
Zájemci o registraci termínu vakcinace si s sebou musí 
vzít mobilní telefon, kam jim přijde speciální PIN kód, 
občanský průkaz a průkazku zdravotní pojišťovny.  V pří-
lohách na www.centrumkultury.cz naleznete podrobné 
informace, včetně formuláře o informovaném souhlasu 
s aplikací vakcíny. 
Senior Point sídlí v Divadle Fráni Šrámka, má otevřeno 
ve všední dny od 9 do 14 hodin. Informace k registraci 
získají zájemci na telefonním čísle 737 046 462.
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Centrum kultury města Písek spouští nový on-line po-
řad STRČ HLAVU DO PÍSKU, ve kterém se můžete těšit 
na zajímavé hosty.
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www.centrumkultury.cz

Vstupenky na akce koupíte pohodlně on-line 
nebo v pracovní dny (pokud ovšem nebude PES vrčet):

 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 pondělí 15. února 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Centrum kultury města Písek, 

nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Kulturní ČasoPísek e. č. MK ČR E 23608 | 500 výtisků
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Připravujeme
ČERVEN - ZÁŘÍ 

PÍSECKÉ KULTURNÍ LÉTO – bohatý multižánrový program

ČERVEN

17.6. PARTIČKA NA VZDUCHU  - improvizační show

ČERVENEC

1. - 12.7. MEZINÁRODNÍ HOUSLOVÉ KURZY – již po třicáté čtvrté 
se účastníci ze všech koutů naší země, ale i ze zahraničí, budou 
zdokonalovat ve hře na housle

12. - 16.7. LETNÍ TANEČNÍ ŠKOLA – týdenní taneční kurz pro děti

14.7. CHINASKI - koncert

SRPEN  

6. 8. JAZZ IN PÍSEK – pátý ročník jednodenního jazzového festivalu

14. - 15.8. FOOD GARDEN FESTIVAL - gastronomický festival plný 
specialit z celého světa 

ŘÍJEN

FILMOVÝ PÍSEK - čtvrtý ročník hraných, dokumentárních a ani-
movaných filmů, jehož součástí bude i prezentace studentských 
filmů, nebude chybět ani projekce filmů XIX. Mezinárodního festi-
valu outdoorových filmů

NAJDETE NÁS TAKÉ NA:


