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Můžem i s mužem
Jak přežít samotu a nezbláznit se?  I takto může znít 
podtitul komedie Můžem i s mužem, ve které se před-
staví čtyři herečky – Vanda Hybnerová, Dáša Zázvůr-
ková, Jitka Sedláčková a Kateřina Kaira Hrachovcová. 
A právě posledním dvěma jmenovaným herečkám jsme 
položili několik otázek, na které nám odpověděly. 
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Jste divadelní a filmová herečka, čím vás naplňuje toto 
povolání?
Kaira: Jednoduše mě to baví. Obzvláště pokud dostávám 
pozitivní zpětnou vazbu, je toto povolání velmi naplňující.
Jitka: Miluju divadlo, ale po roce omezeného provozu si 
člověk odvykne režimu večerních představení. Film mě 
baví, pokud je skvělý scénář. Teď právě jeden takový točím 
s Irenou Pavláskovou.
Přála jste si už od dětství být herečkou?
Kaira: Ano.
Jitka: V podstatě ano. Můj sen se naplnil daleko víc, než 
jsem očekávala.
Co se vám hraje lépe, komedie nebo vážné kusy?
Kaira: Když je CO hrát, je to jedno. Netoužím už ale po 
tom být vážná a hrát drama. Chci lidi bavit a vidět je se 
smát.
Jitka: Komedie, miluju smích a diváckou spokojenost. 
Na které své herecké období nejraději vzpomínáte?
Kaira: Žiji přítomným okamžikem. U mě to tak bylo vždy 
a na 100%.
Jitka: Nevzpomínám!
Navštívila jste někdy jihočeský Písek?
Kaira: ANO a nejednou. Krásné město i okolí.
Jitka: Ano, mockrát, zejména o prázdninách, Písek je kou-
zelné město a Měsíc nad řekou je jeho symbolem.



Překládáme přeložené

On-line program:
středa 5. května od 17:00 
Bez překladu - angličtina
čtvrtek 6. května od 17:00
Tradiční čínská medicína - lektorka Petrou Zvonkovou
čtvrtek 6. května a čtvrtek 20. května od 20:00
Veřejné pozorování noční oblohy - provází Václav Kubeš
středa 12. května od 17:00
Bez překladu  - francouzština
čtvrtek 13. května od 17:00
Ester Stará - čtení i pro nečtenáře
čtvrtek 20. května od 17:00
Čtenářský klub - Anne Cathrine Bomannové Agathe
pondělí 24. května od 17:00
Setkání s Biancou Bellovou - autorské čtení a beseda
středa 26. května od 17:00
Bez překladu - španělštině

Epidemická situace se uklidňuje jen pozvolna, přesto věříme, 
že květnová divadelní představení budou poslední, která pře-
souváme. Pro exotickou diashow cestovatele Jiřího Kolbaby už 
máme nový podzimní termín, do všech koutů světa se podíváte 
22. září. Také koncert Dana Bárty, který se svojí skupinou Illustra-
tosphere představí album Kráska a zvířený prach, navštívíte až 
6. října. Divadelní hry Rozmarné léto a Šašek a syn jsou zatím 
v jednání. Nová data představení budou oznámena, jakmile to 
bude možné. Příjemnou komorní komedii O lásce s vynikajícím 
Karlem Rodenem a výbornou Janou Krausovou vám nabídneme 
také v náhradním podzimním termínu, odehrajeme ji 18. října. 
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Cestovatel Jiří Kolbaba 
pondělí 3. května → středa 22. září od 19:00 |  od 200 Kč
Rozmarné léto - Divadlo Kašpar |A|
pátek 7. května → nový termín hledáme | 390 Kč
Šašek a syn - Divadlo Bolka Polívky |A|
úterý 11. května → nový termín hledáme | 390 Kč
O lásce - Studio DVA |B| 
sobota 15. května → pondělí 18. října od 19:00 | 390 Kč
Dan Bárta & Illustratosphere 
úterý 25. května → středa 6. října od 19:00 | od 370 Kč

Sledujte  pořad plný 
zajímavých hostů
STRČ HLAVU DO PÍSKU



Květnové on-line koncerty
Dasha & Pajky Pajk
Ojedinělý koncert charismatické, osobité a nezaměnitelné 
zpěvačky, která zavítá 1. května do Divadla Fráni Šrámka, 
můžete sledovat od 18 hodin na YouTube kanále Centra 
kultury města Písek nebo na www.centrumkultury.cz. Ve 
svém koncertním programu bude Dasha prezentovat své 
oblíbené skladby všech žánrů za hudebního doprovodu 
skupiny Pajky Pajk.

Nikol Bóková ~ Americké jaro
Nikol Bóková je známá především jako interpretka klasické 
hudby, jejíž repertoár sahá od baroka až k soudobé hudbě. 
Ve své autorské tvorbě svobodně abez jakýchkoli předsud-
ků překračuje hranice 
hudebních žánrů, fas-
cinovaná možnostmi, 
které jí nabízí. Klavírist-
ka a skladatelka v rámci 
festivalu Americké jaro 
přijala pozvání k rozho-
voru protkanému hud-
bou. I vy můžete být 
u toho. Sledujte on-line 
událost z Divadla Frá-
ni Šrámka na pomezí 
koncertu a rozhovoru 
v premiéře 8. května 
od 18 hodin na YouTu-
be kanále Centra kultu-
ry města Písek nebo na 
našem webu.

V Galerii Portyč by měla do 28. května probíhat výstava 
obrazů Dany Živorové Toulky českou krajinou, sledujte 
však informace na www.galerieportyc.cz, zda je výstava 
z důvodu vládního nařízení zpřístupněna.

BLATNÁ

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BannerBlatnaTisk.pdf   1   05.11.2020   9:38:25

Jednou větou



Taje a krásy
V sobotu 29. května připravujeme na zahradě Kulturního domu 
Květinové odpoledne pro rodiny i zamilované. Přijďte s námi osla-
vit Máj, měsíc květů a lásky. Děti se budou radovat z divadelní 
pohádky, naučné procházky po stopách lučního kvítí, malování 
na obličej a vyrábění věnečků. Ženy potěší míchání bylinné kou-
pele lásky či tanec vášně, zamilovaní se budou moci políbit pod 
květinovou branou, muži si dopřejí oroseného piva a propečené 
klobásky a všichni společně mohou protančit botky s kapelou. 
Konkrétní program, a zda se akce uskuteční, závisí na aktuálních 
vládních opatřeních, proto sledujte www.centrumkultury.cz. Ma-
jitelé abonentky na Taje a krásy zahradničení mají vstup zdarma.

Protože se v letošním roce z důvodu vládních nařízení nemohl 
konat cyklus pondělních přednášek Taje a krásy zahradničení, 
lekce jsme přeložili na nové termíny v roce 2022:
24. 1.  Od semínka k úrodě
21. 2.  Rosteme a sílíme
21. 3.  Už můžeme ven
18. 4.  Bylinkujeme a máme první úrodu
16. 5.  Všechno to kvete a pučí a my nevíme co dřív
20. 6.  Letní semínkaření
Zakoupené abonentky zůstávají v platnosti. Další zájemci si 
mohou zvýhodněnou abonentku na 6 lekcí zakoupit za 350 Kč 
již nyní. Vstupné na jednotlivé přednášky je 80 Kč. 

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

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

čtvrtek 1. května – neděle 8. srpna - památník města Protivína
Obory a bažantnice/ Opomíjená hodnota kulturního dědictví

úterý 4. května – neděle 13. června - malé výstavní síně
Král českých hradů v obrazech

sobota 8. května - neděle 13. črvna - chodba knihovny
Hradiště Prácheň pohledem archeologie

Fosilní pařez - venkovní volně přístupná výstava

Prácheňské muzeum



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 - pátek 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 červen je v pátek 14. května 

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

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

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

Kamínku, vezmi mě do kina!
Připravili jsme pro vás novou hru v Píseckých horách. Tentokrát 
v oblasti Píseckých hor na vás budou čekat barevné kamínky 
s logem Centra kultury, které vyměníte za vstupenku do kina. Po-
stupně budeme jednotlivé kamínky ukrývat do míst, která jsou za-
kreslena na mapě. A jako nápovědy budou sloužit krátké básničky, 
které najdete na www.centrumkultury.cz  a sociálních sítích. 
Každý kamínek skrývá na spodní straně kód, který nám odešle-
te pomocí sms na telefonní číslo 602 405 891 nebo na adresu 
marketing@centrumkultury.cz. Tak budeme vědět, že kamí-
nek je již nalezený a zveřejníme indicie pro hledání dalšího. 
Celkem máme pro vás připraveno 11 kamínků, se kterými si 
přijdete do pokladny Kulturního domu pro vstupenku do kina 
na libovolné představení a malý dárek. 
Věříme, že si tuto hru v krásném prostředí píseckých lesů užijete.


