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Šaškův syn
Životem protřelý král šašků je pověřen převýchovou 
mladého šlechtice v šaška. Pokud chcete vidět to nej-
lepší z Bolka a nechat se překvapit Vladimírem, tak si 
nenechte ujít divadelní představení Šašek a syn, které 
pro vás v Divadle Fráni Šrámka chystáme na 11. květ-
na. Šašek a syn je milou hříčkou, ve které Polívka starší 
představuje divákům um svého syna. Mladý herec, kte-
rý už má za sebou mnoho televizních rolí a hostování 
v Národním i Dejvickém divadle, si pro svůj talent tako-
vou pozornost zaslouží. A právě Vladimír Polívka nám 
odpověděl na několik otázek.

Čím vás naplňuje herecké 
povolání?
Je to možnost se neustále 
učit o sobě, o lidech, o vlast-
ních možnostech a zároveň 
se pohybovat mezi lidmi, 
kteří se dozvídat chtějí. Pro-
stupuje mnou svět a já ho 
hltám.
Přál jste si už od dětství být 
hercem?
V divadle jsem vyrostl a chtěl 
jsem být bojovým pilotem, 
basketbalistou, závodníkem, 
popelářem i archeologem. 
Díky hraní tím vším můžu být v jednom měsíci, když se to 
sejde.
Co se vám hraje lépe? Komedie nebo vážné kusy?
Tuším, že v budoucnosti mě čekají spíš těžší kousky.
Navštívil jste někdy jihočeský Písek?
Ano, mnohokrát kvůli představení! Potom jsem zde byl 
kvůli písecké filmové škole, a taky na okruhu, když máma 
závodila (pozn. Chantal Poullain).
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V Senior Pointu jsme zatím zaregistrovali nebo zare-
zervovali termín na očkování proti COVID-19 pro více 
jak 200 seniorů, rádi vám budeme pomáhat i nadále, 
stačí zatelefonovat na tyto čísla: 9 – 14h Mgr. Helena 
Titlbachová 737 046 462, 8 -10h MgA. Lenka Webe-
rová 774 598 326 nebo 10 – 14h Bc. Barbora Fuková 
608 212 174.



Přinášíme další termíny
V Divadle Fráni Šrámka si představení najdou jak nároční diváci, 
tak i ti, kteří se chtějí jen pobavit. Komedii Sex noci svatojánské, 
která s nadhledem vypráví o lásce, sexu, vášni a nevěře, jsme 
z důvodu vládních nařízení odložili. Svět reálných lidských vzta-
hů viděný allenovskou krutě směšnou optikou odehrajeme 
22.listopadu. Diváci nepřijdou ani o drama Mindgame - Líbez-
né vyhlídky s vynikajícím Miroslavem Etzlerem. Tato divadelní 
hra, která zaujme natolik, že přestanete dýchat, je nově naplá-
nována na 22. října. Pro vynikající inscenaci Smrt obchodního 
cestujícího, která se měla odehrát 19. dubna, zatím náhradní 
termín hledáme. O herecký koncert Miroslava Donutila a Zuza-
ny Kronerové, která v příběhu vyniká dojemností, zarputilostí 
i silou zároveň, určitě nebudete ochuzeni. Zakoupené vstupen-
ky zůstávají v platnosti.

Sex noci svatojánské -  Divadlo Kalich |A|
čtvrtek 8. dubna → pondělí 22. listopadu od 19:00 | 390 Kč
Ivo Šmoldas - talk show
pondělí 12. dubna → 10. listopadu od 19:00 | 340 Kč
Mindgame – Líbezné vyhlídky - Divadlo Bolka Polívky |C|
úterý 13. dubna → úterý 22. října od 19:00 | 390 Kč
Pavel Šporcl - Gipsy fire
čtvrtek 15. dubna → čtvrtek 16. prosince od 19:00 | 390 Kč
Marika Singers ~ koncert pro Domácí hospic Athelas 
neděle 18. dubna → sobota 27. listopadu | 220 Kč
Smrt obchodního cestujícího - Divadlo ABC
pondělí 19. dubna → nový termín hledáme| od 490 Kč
David Koller ~ Acoustic Tour
středa 21. dubna → čtvrtek 23. září | od 450 Kč
Dášenka čili život štěněte
neděle 25. dubna → nový termín hledáme | od 90 Kč
Malina Brothers 10 let na pódiu
pondělí 26. dubna → nový termín hledáme | od 250 Kč

středa 14. dubna - neděle 30. května - galerie muzea
Pevnosti bronzového věku jižních Čech 

úterý 2. března - neděle 25. dubna - malé výstavní síně
Volání dálek - 30 let výzkumů ZOOGEOS

úterý 2. března - neděle 2. května - chodba knihovny
Svatopluk Civiš / Struktura krásy - fotografie S. Civiše

 Fosilní pařez - venkovní volně přístupná výstava

Prácheňské muzeum



G
alerie Portyč

Jan Smigmator & friends
on-line přenos v sobotu 3/4 od 18:00

Jazzový on-line
Jan Smigmator, jazzový a swingový zpěvák, ztělesňují-
cí na hudební scéně 21. století s noblesou sobě vlast-
ní odkaz swingových králů, jakými byli Frank Sinatra, 
Sammy Davis jr., Dean Martin, Bobby Darin, Mel Tormé, 
Karel Hála nebo dodnes fantastický zpěvák Tony Be-
nnett. Jeho hlas, styl, frázování a láska k jazzu a swingu 
ho dnes řadí mezi přední interprety tohoto žánru v Ev-
ropě! V sobotu 3. dubna zavítá do píseckého Divadla 
Fráni Šrámka, kde vystoupí se špičkami české jazzové 
scény. Doprovázet ho bude klavírista Vladimír Strnad, 
kontrabasista Jan Greifoner, bubeník Branko Križek a te-
nor saxofonista Jan Kyncl. On-line koncert můžete sle-
dovat od 18 hodin na YouTube kanále Centra kultury 
města Písek nebo na www.centrumkultury.cz.

Divadlo Fráni Šrám
ka

Toulky českou krajinou
Od 7. do 28. května by měla probíhat výstava obrazů 
Dany Živorové, která se ve své tvorbě věnuje především 
olejomalbě. Námětem jejích obrazů jsou zejména kraji-
ny, ale také květiny, zátiší a zákoutí uliček a měst. Svými 
obrazy vyjadřuje krásu přírody ve všech jejích podobách 
a ročních dobách a snaží se jimi navodit atmosféru klidu, 
pohody a optimismu. Sledujte, prosím, webové stránky 
galerieportyc.cz, zde naleznete veškeré informace i o dal-
ších výstavách. Dále se zde dozvíte, jestli se plánované 
výstavy uskuteční. Aktuální otevírací dobu také najdete 
na www.centrumkultury.cz. 



čtvrtek 8. dubna od 17:00 - on-line
Pěšky džunglí do Ztraceného města - ces-
tovatelská dvojice Mart Eslem a David Surý

Na viděnou! 
Cesta ke kultuře je v posledním roce trnitá a ne všechno dokáže 
zprostředkovat on-line prostor, ale i za něj buďme vděční. Mladí 
hudebníci z Police Symphony Orchestra připravili projekt “Na vi-
děnou!”. Tentokrát si dali za cíl oživit plakátovací plochy speciální-
mi plakáty, které vás díky své interaktivní složce mohou přenést 
do koncertních sálů. Série plakátů totiž obsahují unikátní QR kódy. 
Pod každým z nich se skrývá jiná skladba z koncertů Police Sym-
phony Orchestra. Pokud kód načtete, uvidíte převážně koncertní 
provedení skladeb s milými hosty. Potkat se s plakáty bude možné 
od dubna. Pro zpříjemnění procházky pak bude stačit mobilní te-
lefon. Variant “hrajících plakátů” je hned několik a nabídnou Vám 
i u nás ve městě živou kulturu. Tak Na viděnou! 

čtvrtek 8. dubna od 20:00 - on-line
Veřejné pozorování noční oblohy - živé vysílání pozorování 
noční obloh, večerem provází Václav Kubeš

pondělí 12. dubna od 17:00 - on-line
Chcete vědět, JAK ZNÍ SVĚT? - japonská malířka HiromiOgata 
představí originální knihu pro české čtenáře plnou příběhů

středa 14. dubna od 17:00 - on-line
Vzpomínky na Černobyl - beseda s fotografem Václavem Vašků

sobota 26. dubna od 17:00 - on-line
Proč Temelín není Černobyl? - beseda s Ing. Janem Mankem

STRČ HLAVU DO PÍSKU
Každý týden vám přinášíme nový díl tohoto pořadu. Tomáš 
Jiřík vyzpovídal již řadu hostů, mezi kterými nechyběl režisér 
a scénárista Bohdan Sláma, cestovatelka Bára Fuková, taneč-
ník a vedoucí tanečního souboru TCS Louisiana Písek Tom 
Dvořák, světoznámý hobojista Vilém Veverka, spisovatelka Ja-
roslava Pixová a ochránce veřejného pořádku Miroslav Zach. 
Na ostatní zajímavé hosty se můžete těšit. Všechny díly pořadu 
STRČ HLAVU DO PÍSKU najdete na YouTube kanále Centra kul-
tury města Písek nebo na www.centrumkultury.cz.



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 květen je ve čtvrtek 15. dubna 

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

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

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

BLATNÁ

LAĎTE 92.2 FM
NOVÉ RÁDIO V PÍSKU
www.radioblatna.cz
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Taneční kurzy 2021
Vážení a milí, ač jsme stále doufali, že se několikrát přesunuté 
Taneční kurzy pro mládež uskuteční, realita je poněkud jiná. 
Současná situace vypovídá o tom, že ani březnové zahájení 
nebylo možné. Kdo máte stále zájem o výuku standardních 
a latinsko-amerických tanců a společenského chování, můžete 
si zaplacené průkazky i gardenky ponechat (jen vám je vymění-
me za nové s aktuálními daty) a užít si příjemné taneční zážitky 
na podzim. Ostatním do 30. dubna 2021 na pokladně v kultur-
ním domě vrátíme peníze po předložení průkazky a dokladu 
o zaplacení.  
V předchozích letech pravidelně v březnu probíhaly on-line re-
zervace na podzimní kurzy. Letos tomu tak nebylo. Budeme 
doplňovat ke stávajícím, již z loňského roku přihlášeným, zá-
jemcům nové dívky a chlapce. Od 1. května se můžete hlásit 
osobně na pokladně kulturního domu. 
Podzimní Taneční kurzy 2021 budou probíhat tradičně od září 
2021 vždy v úterý (kurz A) a ve středu (kurz B) od 19 hodin ve 
Velkém sále kulturního domu. K dispozici je na každém kurzu 
50 míst pro dívky a 50 míst pro chlapce. Cena kurzovného pro 
jednoho účastníka je 2 300 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. Těšíme se na 
vás. Informace o aktuální otevírací době pokladny najdete na 
www.centrumkultury.cz.


