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Etzlerovy Líbezné vyhlídky 
Výborný herecký výkon Miroslava Etzlera vám 13. dub-
na nabídne drama Mindgame – Líbezné vyhlídky. Sle-
dujte však naše stránky www.centrumkultury.cz, proto-
že v době měnících se vládních opatření je možné, že 
divadelní „koncert“ pro tři herce budeme muset přeložit 
na náhradní termín. To nic nemění na tom, že nám Miro-
slav Etzler odpověděl na několik otázek.

Jste uznávaný divadelní a filmový herec, čím vás naplňu-
je toto povolání?
Jsem asi člověk z jiné planety, ale jsou úplně jiné věci, kte-
ré mne naplňují. Příroda, nebe, starý lidi, zvířata. Čím jsem 

starší, tím více rozumím větě 
Jiřího Adamíry: „Herectví je 
služebné povolání, o kterém 
nemám žádné velké mínění.“
Přál jste si už od dětství být 
hercem?
Ano. Vyrostl jsem v divadle 
a dobře jsem si už jako dítě 
uvědomoval, že je krásné žít 
mimo realitu!
Co se vám hraje lépe, kome-
die nebo vážné kusy?
Je mi to jedno. Zásadní je 
spokojenost těch důležitěj-
ších, než jsou herci – diváků. 

Obecně si jich vážím víc než těch na jevišti. Ostatně bez 
nich bychom neexistovali.
Na které své divadelní období nejraději vzpomínáte?
Šumperk, JAMU, Národní divadlo.
Mindgame – Líbezné vyhlídky je netypické hororové 
představení, jak se vám v této inscenaci hraje a jaký 
máte vztah k hororům?
Během představení jsem šťastný. Partneřit s Petrem Hal-
berstadtem je dar. Užíváme si to oba. Text je mimořádný 
a jeho režie rovněž. Horory miluju.
Navštívil jste někdy jihočeský Písek?
Písek – ANO! Krásné město s krásnými lidmi. Vždy se sem 
moc těším.



Nové termíny představení
Víte, co si muži myslí o ženách? A co o sobě? Sedm různých 
pohledů z mužského úhlu, které halí přebytek či nedostatek 
testosteronu, jsme měli odehrát 1. března. Vzhledem k trvají-
cí epidemické situaci jsme představení přeložili na 22. června, 
proto o komedii, kterou budou milovat hlavně ženy, nepřijde-
te. Také se můžete těšit na vtipnou a trefnou komedii Pusťte 
Donnu k maturitě, která vás vtáhne do devadesátých let. Tento 
divácký hit s „jízdou“ zpět do minulosti české reality se však 
odehraje místo plánovaného 24. března až 25. listopadu. Pro 
březnová divadelní představení Jistě, pane premiére! a Pan 
Halpern a Pan Johnson hledáme náhradní termíny. 

Testosteron - Divadlo Na Fidlovačce |C|
pondělí 1. března  →  22. června od 19:00 | 390 Kč
Jistě, pane premiére! - Divadlo Bez zábradlí |C|
středa 10. března  →  termín hledáme | 390 Kč
Štefan Margita – INTIMITY 
pondělí 22. března  →  29. listopadu od 19:00 | 490 Kč | 450 Kč
Pusťte Donnu k maturitě - Divadlo pod Palmovkou |B|
středa 24. března  →  25. listopadu od 19:00 | 390 Kč
Pan Halpern a pan Johnson - Divadlo Ungelt |A|
sobota 27. března  →  termín hledáme | 390 Kč
Kryštof v Písku – JenomPísničkyTour 
pondělí 29. března  →  30. listopadu od 19:00 | 990 Kč | 890 Kč

Jak zní svět
on-line workshop pro děti 6 - 10 let, 
délka 45 minut, rezervace termínu na 
www.sladovna.cz 

čtvrtek 4. března od 17:00 
Astrofotografie - přednáška 
Václava Kubeše 

pondělí 8. března od 17:00 
COVID-19 a očkování - beseda s primářem MUDr. Pavlem Ma-
linou, PhD. a MUDr. Květoslavou Batistovou

středa 10. března od 17:00 
Koronavirus vs. školství - kdo je vítězem? - beseda s Mirosla-
vem Hřebeckým

pondělí 29. března od 17:00
To nejlepší z Komenského - čtení z díla



Aplaus pro Viléma Veverku
Renomovaný a světově proslulý český hobojista, ve 
svém volném čase i fotograf a horolezec, Vilém Veverka 
připravil pro posluchače opravdovou lahůdku. V sobo-
tu 20. února, v živém vysílání z Divadla Fráni Šrámka, 
představil svůj nejnovější projekt MY OWN WAY. K ne-
tradičnímu swingovému triu, hoboj – klavír – kontrabas, 
přizval špičkové muzikanty, klavíristu a skladatele Mar-
tina Hyblera a zřejmě nejuniverzálnějšího kontrabasistu 
české scény Ondřeje „Mácu“ Štajnochra. Nevšední zá-
žitek z hudby si můžete vychutnat na YouTube nebo na 
www.centrumkultury.cz.

STRČ HLAVU DO PÍSKU
Natočili jsme pro vás další díl pořadu STRČ HLAVU DO 
PÍSKU. Tentokrát pozvání přijal uznávaný režisér a scé-
nárista Bohdan Sláma. Tento díl můžete sledovat na na-
šem YouTube kanále nebo poslouchat na Rádiu Blatná.

Divadlo Fráni Šrám
ka

on-line pořad

Jan Smigmator & friends
on-line přenos v sobotu 13/3 od 18:00
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Letní taneční škola 
Milujete tanec a máte chuť proměnit se v Tančící zahrad-
nice? Tak neváhejte a přihlaste se na Letní taneční ško-
lu do Kulturního domu, která bude probíhat od 12. do 
16. července. Probudíme spící květinové víly péčí o vlast-
ní zahrádku, bylinky a květiny. Vyrobíme přírodní parfém 
a levandulové pytlíčky, naučíme se aroma masáže a hlavně 
budeme tančit. Cena kurzu je 1500 Kč. Kapacita se nám 
rychle plní, proto doporučujeme zajistit si místo včas. Při-
hlášku si můžete stáhnout na webových stránkách www.
centrumkultury.cz nebo vyzvednout v pokladně Kulturní-
ho domu. Už se moc těšíme, až se v našich sálech opět 
rozezní dětský smích.
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Kvůli epidemické situaci plánujeme letošní městskou slav-
nost Dotkni se Písku aneb Písek slaví 777 let v Palackého 
sadech a na zahradě Kulturního domu v neobvyklém ter-
mínu 27. a 28. srpna 2021.

Cvičení z pohodlí domova
Pravidelný pohyb je důležitý v každém věku. Je to jed-
na z nejzdravějších věcí, kterou pro sebe můžete udělat. 
U starších lidí to platí dvojnásob! Senioři cvičením eliminují 
rizika spousty zdravotních potíží a celkově zmírní příznaky 
stárnutí. Naše cviky zvládne každý, a to v pohodlí domova!
Jednotlivými kurzy, které budou pravidelně každý čtvrtek 
od 10 hodin, vás provede zkušený lektor a tanečník Tom 
Dvořák. Přihlásit se můžete na pokladnách Centra kultury 
města Písek (v Senior Pointu nebo v Kulturním domě), kde 
vás zaregistrujeme a na vaši e-mailovou adresu pošleme 
vstupní údaje na cvičení i úvodní hodinu. 
Vstupte zdarma do kurzu online cvičení pro seniory a udě-
lejte tak maximum pro své zdraví a dobrou kondici.

Očkování imobilních seniorů
Senior Point ve spolupráci s Ing. Petrem Hladíkem z Měst-
ského úřadu v Písku se snaží vyřešit očkování imobilních 
seniorů. Systém očkování je nyní nastaven tak, že imobil-
ním seniorům se termín očkování posouvá na neurčito. 
Jakmile bude tento problém vyřešen, Senior Point vás 
o tom bude informovat.



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) v pondělí a ve středu 8:00–16:00
na pokladně Senior Pointu 9:00–14:00

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Inzerci, tipy nebo i vaše zajímavé články nám pošlete na: 

marketing@centrumkultury.cz 
uzávěrka na duben v pondělí 15. března 

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

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

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

S CKMP po Píseckých horách
Připravili jsme pro vás zhruba dvouhodinový okruh po zajíma-
vých zákoutích Píseckých hor. Na jednotlivých stanovištích na 
vás čekají otázky, na které stačí odpovědět, nakreslit obrázek 
nebo vyfotit to, co vás cestou nejvíce zaujalo a vše přinést na 
pokladny Centra kultury města Písek nebo poslat na mailovou 
adresu marketing@centrumkultury.cz. Začátek trasy je U Vo-
dáka a vede směrem k oboře.
Mapu společně s kartičkou na odpovědi najdete na www.
centrumkultury.cz nebo si vše můžete vyzvednout na našich 
pokladnách. 

BLATNÁ

LAĎTE 92.2 FM
NOVÉ RÁDIO V PÍSKU
www.radioblatna.cz
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