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Milí přátelé,

máme před sebou léto plné naděje. Ne, že bychom neměli být ve 
střehu, ale zdá se, že naštěstí všudypřítomná covidová pandemie 
ustupuje. Těšíme se nejen na pěkné počasí, ale také na spoustu 
koncertů a představení. Přiznejme si, že nám to dost chybělo. V za-
hradě našeho kulturního domu opět vyrostla letní scéna, do let-
ního kina můžete zavítat po roce na La Putyku nebo na Chinaski 
a Palackého sady ožijí nejen folklórním festivalem. A v závěru srpna 
se pokusíme uskutečnit odloženou připomínku 777 let od založení 
města Písku v rámci městské slavnosti Dotkni se Písku. Ale nepřed-
bíhejme. Všechno je teprve před námi. Přeji vám pohodové léto 
a spoustu uměleckých zážitků.

Josef Kašpar
josef.kaspar@centrumkultury.cz    



čtvrtek 1. července od 19:00 | 590 Kč

ČECHOMOR
Čechomor vyráží na turné s novou deskou Radosti života a záro-
veň oslaví 33 let skupiny na hudební scéně. Buďte u toho toho!

středa 1. července - pondělí 12. července

HOUSLOVÉ KURZY
Od 1. do 12. července bude v Písku probíhat již 34. ročník Mezi-
národních letních kurzů prof. Otakara Ševčíka pro mladé houslis-
ty. A jako vždy se jak účastníci, tak jejich lektoři pochlubí s tím, co 
se naučili na veřejných koncertech.

čtvrtek 1. července od 19:00 | předprodej 120 Kč | na místě 150 Kč 
ZAHAJOVACÍ KONCERT  - Jindřich Pazdera (housle) a Václav Má-
cha (klavír)
pondělí 5. července od 19:00 | předprodej  120 Kč | na místě 150 Kč
MIRIAM MINKOVÁ & MATEJ ARENDÁRIK - Miriam Minková 
(housle), Matej Arendárik (klavír)
středa 7. července od 19:00 | předprodej 120 Kč | na místě 150 Kč
TERÉZIA HLEDÍKOVÁ & MATEJ ARENDÁRIK - Terézia Hledíková 
(housle), Matej Arendárik (klavír)
pátek 9. července od 19:00 | předprodej  120 Kč | na místě 150 Kč
BARBORA VALEČKOVÁ & STANISLAV BOGUNIA - Barbora Valečková 
(housle), Stanislav Bogunia (klavír)
pondělí 12. července od 19:00 | předprodej  120 Kč | na místě 150 Kč
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ÚČASTNÍKŮ KURZŮ PROF. O. ŠEVČÍKA 
Těšit se můžete jak na sólová vystoupení, tak i na skladby hrané 
v orchestru.

Letní kino

 Koncertní síň Trojice

XXXIV. MEZINÁRODNÍ LETNÍ KURZY 
PROF. OTAKARA ŠEVČÍKA PRO MLADÉ 
HOUSLISTY

XXXIVth PROF. OTAKAR ŠEVČÍK´S INTERNATIONAL 

SUMMER COURSES FOR YOUNG VIOLINISTS

POZVÁNKA NA KONCERTY
ÚČASTNÍKŮ KURZŮ

1—12/7 2021

www.houslovekurzy.cz



úterý 13. července od 18:00 | 50 Kč

RIGHTNOW ~ koncert
Strakonická kapela zahraje atraktivní vlastní tvorbu. 

středa 21. července od 17:30 | 590 Kč

CHINASKI ~ open air tour
Letní koncert pod širým nebem s kapelou Chinaski a jejími hosty.

    Galerie Portyč

středa 7. července do 29. července 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ~ Petr Indra
Srdečně vás zveme na výstavu fotografií Petra Indry. Vernisáž vý-
stavy se uskuteční ve středu 7. července od 17 hodin.

    Kulturní dům

pondělí 12. července – pátek 16. července | 1500 Kč

LETNÍ TANEČNÍ ŠKOLA ~ Taje a krásy tance
Letní táborový kurz, pro děti 5-15 let, probíhá v KD vždy od 8 do 
16 hodin. Letos na téma Tančící zahradnice. 

    Zahrada Kulturního domu

    Letní kino



sobota 24. července | zdarma

HOSPODA NA KOLEČKÁCH s Rádiem Blaník
Jediná hospoda, za kterou nemusíte vy, ale jako jediná na světě 
dorazí sama za vámi. Nebude chybět škola čepování piva, soutě-
že a další bohatý program. Součástí bude i živý koncert Stanislava 
Hložka a Davida Deyla.

Palackého sady

úterý 27. července od 18:00 | 50 Kč

LÁSKA ~ koncert
Láska, alias Václav Vaňura, je úspěšný písničkář, jehož písně aktu-
álně bodují na českých rádiích.

Zahrada Kulturního domu



pátek 6. srpna od 17:00 | 150 Kč

JAZZ IN PÍSEK 2021
Na své si přijdou milovníci jazzové hudby, 5. ročník jazzového 
festivalu Jazz in Pisek se na zahradě Kulturního domu usku-
teční 6. srpna.

PROGRAM:

17:00  - Zabelov Group
18:00  - Allison Wheeler kvintet
19:30  - Kristina Barta
21:00  - Alf Carlsson/Jiří Kotača Quartet

neděle 1. srpna od 16:30 | předprodej 200 Kč | na místě  250 Kč

POCTA OTAKARU ŠEVČÍKOVI
Na prémiovém koncertě vystoupí Virtuosi di Písek & sólisté. Di-
riguje Oldřich Vlček. Majitelé abonentek na Písecká nokturna 
2020 mají vstup v rámci abonentky zdarma.

úterý 3. srpna do 28. srpna

XI. VÝROČNÍ SPOLEČNÁ VÝSTAVA VÝ-
TVARNÝCH PRACÍ ČLENŮ PRACHEŇSKÉ 
UMĚLECKÉ BESEDY 
Již jedenáctá výstava, jejíž vernisáž se uskuteční v úterý 3. srpna 
v 17 hodin. Slovem provede předseda P.U.B. PhDr. Andrej Rády.

    Koncertní síň Trojice

    Galerie Portyč

    Zahrada Kulturního domu

www.jazzinpisek.cz



sobota 7. srpna od 18:00 | 490 Kč

MIRAI ~ koncert 

úterý 10. srpna od 18:00  | 50 Kč

ELIŠKA KOTLÍNOVÁ ~ koncert
Přijďte na koncert mladé zpěvačky Elišky Kotlínové, která má za 
sebou řadu hudebních úspěchů. Jde si svojí vlastní multižánrovou 
cestou, zpívá a hraje, co ji baví. Kromě zpěvu zvládá také hru na 
ukulele, kytaru a klavír.

Zahrada Kulturního domu

Letní kino



sobota 14. srpna a neděle 15. srpna od 10:00 | předprodej 
120 | na místě 150 Kč | děti do 12 let zdarma

GARDEN FOOD FESTIVAL
Jedinečnou atmosféru GFF si budete moct užít úplně poprvé 
také v Písku. V Palackého sadech se sejdou milovníci jídla a pití 
a vy nesmíte chybět mezi nimi. Připravujeme pro vás báječnou 

pátek 13. srpna od 18:00 | předprodej 350 Kč | na místě 400 Kč 
| děti do 10 let předprodej 175 Kč | na místě 200 Kč

CIRK LA PUTYKA ~ Kabaret Dynamit 
Novocirkusová kabaretní koláž, která vás nabije dobrou náladou 
- přijďte se nechat nabít na celý zbytek léta. Uvidíte členy sou-
boru Cirk La Putyka i speciální hosty světového formátu a jejich 
vystoupení. Zažijete elektrizující show, kde smích střídá údiv a 
slzy úžas. Budete se smát i dojímat, budete chtít tančit, zpívat a 
nebude se vám chtít jít domů. 

sobota 14. srpna od 20:00

KISSPARTY LIVE
Přijďte zapařit do letního kina na oblíbenou party. Těšte se na 
pořádnou dávku muziky, dobrou náladu a moderátory. Pořádá 
Společnost Heart s.r.o..

    Letní kino

    Palackého sady

CIRK 
LA 
PUTYKA



úterý 24. srpna od 19:00 

CLASSFEST ~ Není nám to Fux, aneb bacha na Zacha
Klasická hudba v moderním pojetí. Koncert složený z děl českých 
barokních skladatelů nebo skladatelů působících v Čechách. 
Umělci představí publiku to nejlepší z díla Jana Zacha, Johanna 
Josepha Fuxe nebo Jana Dismase Zelenky.

akci! Dvoudenní akce pro celou rodinu. Během akce probíha-
jí workshopy a soutěže pro děti i dospělé. Moderuje Markéta 
Hrubešová.

 Koncertní síň Trojice

středa 25. srpna od 16:00 | zdarma

ÓČKO TOUR 
Vystoupí Anna K. a Olga Lounová.

Palackého sady

www.gardenfoodfestival.cz



pátek 26. srpna až 29. srpna od 10:00 | zdarma

DOTKNI SE PÍSKU ~ městská slavnost
V loňském roce uběhlo 777 let od první písemné zmínky o městě 
Písek. Celý „sedmičkový“ rok se měl nést v duchu těchto oslav. 
Vzhledem k epidemické situaci byla zrušena jak červnová slav-
nost, tak i ta, která se měla konat v září. Přesto věříme, že letos se 
nám 777 let podaří oslavit! Z důvodu vládních nařízení jsme osla-
vu, která se tradičně koná druhý červnový víkend, naplánovali od 

čtvrtek 26. srpna od 19:00 | zdarma 

PÍSECKÝ KOMORNÍ ORCHESTR 
Písecký komorní orchestr zahraje v Palackého sadech pod vede-
ním dirigenta Felixe Slováčka ml.

    Palackého sady

    Zahrada Kulturního domu     Palackého sady



26. do 29. srpna 2021. Bude probíhat v Palackého sadech a na 
zahradě Kulturního domu. Součástí městské slavnosti Dotkni se 
Písku bude i čtvrteční koncert Píseckého komorního orchestru, 
který vystupuje pod vedením dirigenta Felixe Slováčka mladšího 
a o nedělní program Pískoviště se postará Sladovna. 
Také se můžete těšit na vystoupení zpěvaček Kataríny Knechtové 
a Lenny, skupin Poletíme?, jazzového orchestru Prague Rhytm 
Kings a mnoho dalších. V pátek vás čeká typický „lauří“ koncert 
s pořádnou dávkou energie. Kapela Laura a její tygři se svojí 
specifickou vizuální i hudební image na slavnosti nesmí chybět. 
Nenechte si ujít ani kapelu České srdce, která úspěšně kombinu-
je keltskou a rockovou hudbu. Charismatické mužské uskupení 
pražské kapely Hodiny, předskokana strahovského koncertu sku-
piny Kryštof, zahraje hity Stmívání i Nebudu v koutě stát, které 
se vyšplhaly na přední příčky hitparád. Slavností se zúčastní také 
písecké soubory a jihočeská art rocková kapela Primátor Dittrich 
oslaví 40 let na scéně. Vedle historického programu jsou naplá-
nována i divadelní představení a besedy. 

    Palackého sady
Divadlo Fráni Šrámka

NOVÉ TERMÍNY PŘEDSTAVENÍ
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ |A|
Balada pro banditu (Divadlo A. Dvořáka Příbram) - 30. září
Romeo a Julie (Městská divadla pražská) - 3. prosince
Pan Halpern a pan Johnson (Divadlo Ungelt) - 4. listopadu
Rozmarné léto – náhradní představení Na Zlatém jezeře 
(Harlekýn) - 1. září 
Šašek a syn (Divadlo Bolka Polívky) - 18. listopadu

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ |B|
Miláček Anna – náhradní představení Plnou parou (Divadlo 
Palace) - 6. prosince
Rukojmí bez rizika (Harlekýn) - 13. září
Pusťte Donnu k maturitě (Divadlo pod Palmovkou) - 25. listopadu
Sex noci svatojánské (Divadlo Kalich) - 22. listopadu
O lásce (Studio Dva) - 18. října

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ |C|
Shakespeare ve 120 minutách (Divadlo v Dlouhé) - nový 
podzimní termín je v jednání
Velvet Havel (Divadlo Na zábradlí) - 8. listopadu
Testosteron (Divadlo Na Fidlovačce) - 4. října
Jistě, pane premiére! (Divadlo Bez zábradlí) - 7. října
Mindgame – Líbezné vyhlídky (Divadlo Bolka Polívky) - 22. října



do soboty 10. července - galerie muzea
Pevnosti bronzového věku jižních Čech
Hradiště doby bronzové patří k nejstarším lidským výtvorům, je-
jichž pozůstatky lze doposud spatřit v reliéfu krajiny jižních Čech. 
Na výstavě bude prezentován výběr nejzajímavějších hradišť 
a aktuální stav vědomostí o nich. Mnohé nálezy jsou veřejnosti 
představeny vůbec poprvé.

pátek 16. července - neděle 29. srpna - galerie muzea
Prachař Jiří / Řeřicha Jiří - sochy a obrazy, vernisáž výstavy se 
uskuteční ve čtvrtek 15. července v 17 hodin

do neděle 1. srpna - Malé výstavní síně
Dalibor Říhánek - Proměny tvorby - výstava kreseb a grafik k ju-
bileu autora, slavnostní ukončení výstavy se uskuteční ve čtvr-
tek 29. července od 17 hodin

do neděle 8. srpna - památník města Protivína
Obory a bažantnice/ Opomíjená hodnota kulturního dědictví
Prezentace fungujících i zaniklých zařízení k chovu zvěře, kte-
rým patří významné místo v české kulturní historii.

Fosilní pařez - venkovní volně přístupná výstava

neděle 25. července - úterý 3. srpna - Řežabinec u Ražic
45. Akce Acrocephalus / Výzkum a kroužkování ptáků
I letos zveme každý den od 6 do 18 hodink návštěvě všechny 
zájemce o bohatý ptačí svět.

Prácheňské muzeum



středa 7. července, středa 11. srpna 
od 16:00  - venkovní scéna
Čteme s Mírou: setkání s knížkou 
a nejvousatějším chlapíkem z Písku, 
který má rád příběhy pro děti

čtvrtek 1. července, čtvrtek 15. července, čtvrtek 29. července 
od 21:30 , čtvrtek 12. srpna, čtvrtek 26. srpna od 21:30
Veřejné pozorování noční oblohy  - živé vysílat přímo z astrono-
mické pozorovatelny MěK Písek, večerem provází Václav Kubeš

pátek 16. července od 17:00, vstup 180 Kč (nebozakoupené kni-
hy)  - venkovní scéna
Knihovna slaví 180 let! - letní knihovnická slavnost aneb láska na 
prodej, výprodej knih a 18+ možná více milostných písnív podání 
originální kapely Lovesong Orchestra

středa 21. července od 17:00  - venkovní scéna
Ještě máme čas - vernisáž výstavy obrazů a grafik výtvarné sku-
piny KOSA (Pavel Klíma, Radim Kořínek, Tomáš Růžička, Ladislav 
Sýkora, Petr Štěpánek)

úterý 27. července od 9:00 do 16:00, 200 Kč
Umění psát - kurz tvůrčího psaní metodou Arnošta Lustiga pod 
vedením Moniky Hodáčové

VÝSTAVY:
František Trávníček: Cesta za vlastní nezávislostí  - přízemí
TŘÍdění: Marcela Brejchová (keramika, textil), Iva Petrová (obra-
zy), Andrej Rády (obrazy)  - druhé patro

sobota 7. srpna od 19:30  - venkovní scéna
ZPÍVAJÍCÍ PÍSEK - závěrečný koncert druhého ročníku Letní hu-
dební akademie Písek, průvodní slovo Oldřich Vlček, účinkují lek-
toři a absolventi kurzu

čtvrtek 19. srpna od 21:00  - venkovní scéna
FILMY 68/69 - promítání dlouho zakázaného snímku Zdenka Si-
rového Smuteční slavnost (1969) podle románu Evy Kantůrkové

pondělí 30. srpna od 17:00
Jak se žilo na zámečcích a tvrzích dříve a dnes
Beseda s Jaroslavou Pixovou, autorkou nové knihy pojednávající 
o šlechtických sídlech v Kadově, Poli, Bratronicích, Štěchovicích, 
Štěkni, Rohozově u Chyšek a Žďárských Chalupách

VÝSTAVY:
František Trávníček: Cesta za vlastní nezávislostí / přízemí
KOSA: Ještě máme čas / druhé patro



           LETNÍ AKUSTICKÁ TERASA      
Divadlo Pod Čarou

pátek 2. červencev od 20:00  - ROMAN DRAGOUN
pátek 9. července od 20:00  - THE AMSTERDAM HAMSTER
pátek 16. července od 20:00  - CIRKUS PONORKA
pátek 23. července od 20:00  - JAKOFAKT?
pátek 30. července od 20:00  - COLECTIV
úterý 3. srpna od 20:00  - KAMARÁDI Z PÍSKOVIŠTĚ
sobota 7. srpna od 20:00  - ZVA 12-28 Band
pátek 13. srpna od 20:00  - VOJTAANO
úterý 17. srpna od 20:00  - SVĚTLOMAT

Předprodej pouze v Divadle Pod Čarou.

6/8/2021

ZAHRADA KD 17:00 / vstupné  150 Kč

ALLISON 
WHEELER KVINTET

KRISTINA BARTA

ALF CARLSSON

JIŘÍ KOTAČA QUARTET

ZABELOV GROUP

www.jazzinpisek.cz

základní použité písmo TW Cen MT (vyrovnání vždy optické)

doplňkové písmo s více řezy pro obsáhlejší tiskoviny PF Agora Sans Pro

patička www.centrumkultury.cz (a jiné varianty) optimálně v barvě pobočky (TW Cen MT Bold, prostrk + 20)



Českem na koňském hřbetu
V neděli 29. srpna přijedou do Písku na Starokladrubských 
koních moderátoři a herci Martin a Ondřej Krausovi. 
Od 13 hodin se bude konat průvod koní ze Zemského hřebčin-
ce a od 14 hodin se můžete těšit v Palackého sadech na dopro-
vodný program. Moderuje cestovatel a herec Martin Písařík. 



www.centrumkultury.cz

Vstupenky na akce koupíte pohodlně on-line nebo v pracovní dny:
 na pokladně KD (382 734 711) v pondělí - pátek 12:00–16:00

na pokladně Senior Pointu od 23. 8. 9:00–14:00
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Inzerci, tipy nebo i vaše zajímavé články nám pošlete na: 
marketing@centrumkultury.cz 

uzávěrka na září je v pondělí 16. srpna 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Centrum kultury města Písek, 
nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Kulturní ČasoPísek e. č. MK ČR E 23608 | 1 000 výtisků

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

www.centrumkultury.cz

PÍSECKÉ KULTURNÍ 
LÉTO 2021
1/7 - 26/9

Sledujte  pořad plný zajímavých hostů
STRČ HLAVU DO PÍSKU


