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čtvrtek 2. září  od 11.00 | Zahrada KD
STANLEY CUP V PÍSKU 
Setkání s hokejistou Janem Ruttou, píseckým rodákem.

středa 8. září od 16.00 | Loutkový sál KD
SCHŮZKA S MATURANTY

sobota 11. září od 9:00 
ŠACHOVÝ TURNAJ
O pohár starostky města Písku. Pořádá Šachový oddíl 
ŠACHklub PÍSEK.

pondělí 13., 20., 27. září od 14:30 a od 16:15 | Hudební sál
JÓGA
Pravidelné kurzy jógy.
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úterý 14., 21., 27. září od 19:00
TANEČNÍ KURZY |A|
Podzimní taneční kurzy pod vedením manželů Václava 
a Jany Zachových. Vstup pouze ve společenském oděvu.

středa 15., 22., 29. září od 10:00 | Hudební sál KD| 90 Kč 
| SP 80 Kč
LINE DANCE PRO SENIORY
Přijďte si zatančit sami nebo s partnerem. Tancem vás pro-
vede vedoucí TCS Louisiana Tom Dvořák.

středa 15., 22, 29. září od 19:00 
TANEČNÍ KURZY |B|
Podzimní taneční kurzy pod vedením manželů Václava 
a Jany Zachových. Vstup pouze ve společenském oděvu.

čtvrtek 16. září od 19:00 | Hudební sál
KULATÝ STŮL
Beseda v ránci Dnů královského přemyslovského města Písku.

pátek 17. září od 9:00 
PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
Přijímáme podzimní a zimní dětské a těhotenské oblečení, ko-
čárky, dětské potřeby, sportovní vybavení. Formulář a podrob-
né podmínky na facebookové skupině Nová burza ve starém 
kabátě nebo na e-mail detskaburzapisek@gmail.com.
Příjem  - čtvrtek 16. září 14:00  - 18:00 
Prodej  - pátek 17. září 9:00  - 16:30 
Výdej  - sobota 18. září 9:00  - 10:30

neděle 19. září od 15:00 
LOLLIPOPZ
Těšit se můžete na nový program i nové písničky. Více in-
formací o programu a vstupenkách na www.lollipopz.cz.

neděle 19., 26. září od 19:00 
TANEČNÍ KURZY |C|
Podzimní taneční kurzy pod vedením tanečních mistrů Viktora 
a Tamary Houdkových. Vstup pouze ve společenském oděvu.

čtvrtek 30. září od 13:00 
ZASTUPITELSTVO MĚSTA PÍSKU

pátek 24. září od 9:00 
VELETRH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Odbor školství a kultury ve spolupráci s Centrem kultury měs-
ta Písek zve na veletrh volnočasových a sportovních aktivit.

Kulturní dům
Milí přátelé,

léto končí a naše kulturní akce se pomalu přesouvají z ven-
kovní dlažby na parkety uvnitř sálů. Ale zoufat nemusíte. 
Připravili jsme pro vás spoustu akcí a věříme, že se nám 
je podaří uskutečnit a pandemie nám nenabourá naše 
plány. Velkou radost máme z oslavy Dotkni se Písku, kte-
rou jste si na sklonku prázdnin jistě dostatečně užili. Rádi 
navážeme na slavnost koncerty, které se v září uskuteční 
převážně v Divadle Fráni Šrámka. Vychutnat si můžete i di-
vadelní představení s hvězdným obsazením a samozřejmě 
se s příchodem podzimu rozjedou pravidelné semináře, 
lekce cvičení, přednášky i taneční, které jsou v letošním 
roce rozděleny do tří kurzů.

Hezké dny přímo z epicentra kulturního dění přeje 

Josef Kašpar

josef.kaspar@centrumkultury.cz
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Prázdniny končí, divadlo začíná

Letní prázdniny již sečetly své poslední dny a stejně tak je 
tomu i divadelním prázdninám. Po pravidelné letní údržbě 
se hned prvního září do hlediště vrací diváci. Přivítání bude 
opravdu velkolepé, romantická komedie Na Zlatém jezeře 
se Simonou Stašovou a Ladislavem Frejem upřímně dojímá 
i baví. Výborné výkony Václava Vydry a Jana Šťastného na-
bídne záživná komedie s kriminální příchutí Rukojmí bez rizi-
ka. Kultovní muzikálová verze příběhu Nikoly Šuhaje loupež-
níka, jeho lásky Eržiky, Mageriho, zbojníků, četníků a dalších 
hrdinů příběhu se zlidovělými písničkami, vás čeká v insce-
naci Balada pro banditu. Kromě podzimního předplatného 
jsme divadelní program obohatili o celou řadu prémiových 
inscenací s výraznými hereckými osobnostmi. Setkání pozů-
stalých nad rakví čerstvě zesnulého a praní různého špina-
vého prádla patří k oblíbeným komediálním námětům. Drží 
se ho i pražské Divadlo Kalich, které přiveze 14. září anděl-
skou komedii Moje hra. Diváci se mohou těšit na hvězdné 
obsazení v čele s Jiřím Bartoškou a Zuzanou Bydžovskou. 
Charismatický Bartoška, živelná Zuzana Bydžovská a zábav-
ná Vlasta Peterková dokáží, že na jevišti, navzdory nebožtí-
kovi v rakvi, bude opravdu živo. Kromě divadelních inscenací 
se v září můžete v Divadle Fráni Šrámka těšit na Slavnostní 
koncert pro město Písek, koncert Davida Kollera, Malina 
Brothers nebo exotickou diashow cestovatele Jiřího Kolba-
by. Nebude chybět ani módní přehlídka v rámci Píseckého 
víkendu módy a designu. Kompletní program najdete na 
www.centrumkultury.cz.

středa 1. září od 19:00 | 390 Kč
NA ZLATÉM JEZEŘE ~ Agentura Harlekýn |A| 
Náhradní představení za Rozmarné léto.
V kouzelném prostředí Zlatého jezera tráví léto věčně br-
blající profesor v penzi Normen a jeho chápající žena Ethel. 
Příjezd dcery Chelseay s partnerem a jeho tvrdohlavým 
synkem Billym pomůže Normenovi vystoupit náhle z letar-
gie a všechny zaskočí svým příkladem: Vždycky je čas za 
život, i ten nejobyčejnější, začít se znovu prát.
Hrají: Simona Stašová, Ladislav Frej, Marika Procházková, 
Vasil Fridrich / Jan Teplý ml., Jaromír Nosek / Karel Zima, 
Jakub Jan Černý / Filip Antonio / Michal Pazderka / Kryštof 
Zapletal

pondělí 13. září od 19:00 | 390 Kč
RUKOJMÍ BEZ RIZIKA ~ Agentura Harlekýn |B|
Francouzská komedie s kriminální příchutí. Dva letití ka-
marádi si vzájemně svěří stejný úmysl spáchat sebevraždu. 
Společná sebevražda se jeví jako ideální řešení, ale plán 
jim překazí trojice prchajících amatérských lupičů s plným 
pytlem peněz.
Hrají: Václav Vydra, Jan Šťastný/ Svatopluk Skopal, Jana 
Boušková/ Jana Malá/ Marcela Peňázová, Martin Zahál-
ka/ Martin Davídek, Lenka Zahradnická/ Barbora Šťastná/ 
Kateřina Petrová

úterý 14. září od 19:00 | 490 Kč | předplatitelé 450 Kč
MOJE HRA ~ Divadlo Kalich
Andělská komedie odkrývá s nadhledem, odzbrojující 
upřímností a především humorem zákoutí vztahu muže 
a ženy a otevírá řadu třináctých komnat. Současně fandí 
životu: za jeden vyhaslý nabídne jeden nový.
Hrají: Jiří Bartoška, Jana Janěková ml., Radana Hermano-
vá, Zuzana Bydžovská, Adéla Kačerová, Vlasta Peterková, 
Adéla Koutná, Martin Kubačák
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pátek 17. září od 19:00 | 200 Kč
SLAVNOSTNÍ KONCERT PRO MĚSTO PÍSEK
Zazní skladby A. Dvořáka, J. S. Bacha, W. A. Mozarta, 
J. Haydna a dalších v podání Virtuosi di Pisek pod vedením 
dirigenta Oldřicha Vlčka.

Sobota 18. září od 9:00 | zdarma
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

středa 22. září od 19:00 | 200 Kč | 250 Kč
CESTOVATEL JIŘÍ KOLBABA
Exotická diashow. Jeden z nejznámějších českých dobro-
druhů, cestovatel a viceprezident Českého klubu cestova-
telů, Jiří Kolbaba, Vás prostřednictvím svých jedinečných 
fotografií provede všemi kouty světa.

čtvrtek 23. září od 19:00 | VYPRODÁNO
DAVID KOLLER ~ Acoustic Tour
David Koller zahraje svoje hity v unplugged aranžích.

pátek 24. září od 19:00
KAKTUSOVÝ KVĚT ~ Drama production
Komedie o milostných případech záletného zubaře. Vstu-
penky pouze přes www.ticket365.cz

sobota 25. září od 19:30 | 280 Kč
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA ~ Písecký víkend módy a designu
Módní přehlídka představí jak přední české designéry, tak 
mladé a dynamické značky. Na mole se v trochu netradič-
ních rolích představí herečka a režisérka Petra Nesvačilová, 
herečky Natálie Halouzková a Kateřina Pechová nebo blo-
gerka Lucie van Koten.

Divadlo Fráni Šrám
ka

pondělí 27. září od 19:00 | 250 Kč v předprodeji | 300 Kč 
na místě
MALINA BROTHERS
Bratři Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá tráva), kyta-
rista Pavel a houslista Josef se společně sešli na pódiu 
v unikátním projektu nazvaném Malina Brothers, ke kte-
rému přizvali ještě kontrabasistu Pavla Peroutku.

čtvrtek 30. září od 19:00 | 390 Kč
BALADA PRO BANDITU ~ Divadlo A. Dvořáka Příbram |A|
Balada o lásce, zradě, nezkrotné touze po svobodě, úplat-
nosti, pomstě, vraždě  - taková a mnohá další témata 
v sobě skrývá tato nádherná balada, ve které se snoubí na-
pínavé činoherní situace s krásnými písněmi za doprovodu 
živé kapely. 
Hrají: Pavel Batěk, Jiří Vojta, Lukáš Král, Martin Dusbaba, 
Vladimír Senič, Lukáš Typlt, Jaroslav Someš, Anna Fixová, 
Eliška Nejedlá a další



Venkovní a jiné akce
Předplatné – nové termíny
Kvůli vládním opatřením jsme nemohli odehrát jarní diva-
delní představení, proto jsme je přeložili na podzim. Zde 
přinášíme nové termíny všech her v rámci předplatného. 
Noví zájemci o podzimní předplatné si stále mohou zakou-
pit abonentku na vybranou skupinu B nebo C za zvýhod-
něnou cenu 1 700 Kč. Stačí napsat na mailovou adresu 
divadlo@centrumkultury.cz nebo zavolat na telefonní číslo 
774 598 326. V prodeji jsou také vstupenky na jednotlivá 
divadelní představení, která najdete na www.centrumkul-
tury.cz. Těšíme se na viděnou v Divadle Fráni Šrámka.

Divadelní předplatné |A|
Balada pro banditu (Divadlo A. Dvořáka Příbram)  - 30.9.
Romeo a Julie (Městská divadla pražská) - 3.12.
Pan Halpern a pan Johnson (Divadlo Ungelt)  - 4.11.
Rozmarné léto - náhradní představení Na zlatém jezeře 
(Harlekýn)  - 1.9. 
Šašek a syn (Divadlo Bolka Polívky)  - 18.11. 

Divadelní předplatné |B|
Miláček Anna - náhradní představení Plnou parou (Diva-
dlo Palace)  - 6.12.
Rukojmí bez rizika (Harlekýn)  - 13.9.
Pusťte Donnu k maturitě (Divadlo pod Palmovkou)  - 25.11.
Sex noci svatojánské (Divadlo Kalich)  - 22.11.
O lásce (Studio Dva)  - 18.10.

Divadelní předplatné |C|
Shakespeare ve 120 minutách (Divadlo v Dlouhé) - nový 
podzimní termín je v jednání
Velvet Havel (Divadlo Na zábradlí)  - 8.11.
Testosteron (Divadlo Na Fidlovačce)  - 4.10.
Jistě, pane premiére! (Divadlo Bez zábradlí)  - 7.10.
Mindgame - Líbezné vyhlídky (Divadlo Bolka Polívky)  - 22.10.

Koncertní síň Trojice
G

alerie Portyč
sobota 11. září – sobota 11. září | 14:00
COOL V PLOTĚ 
Hudební festival. Aida Mujačič  - BIH, Paul Novotny.
Více na www.coolvplote.com 

neděle 26. září od 19:00 | 160 Kč předprodej | 190 Kč 
na místě
PRO ARTE TRIO a host Jiří Krejčí
Vznik Pro Arte Tria před několika lety byl přirozeným vý-
sledkem setkání a spolupráce tří hudebníků, kteří již měli 
velké zkušenosti jako sólisté a komorní hráči a uvědomili si, 
jaké tvůrčí možnosti nabízí repertoár pro tři nástroje.

čtvrtek 2. září - čtvrtek 30. září
SALON GALERIE ZLATÝ KŘÍŽ
Srdečně vás zveme na výstavu 30 let galerie Zlatý kříž. Ver-
nisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 16. září od  17 hodin.

středa 1. září - čtvrtek 23. září | promenáda mezi Ka-
menným mostem a Kulturním domem
VODA A CIVILIZACE V PÍSKU ~ výstava

čtvrtek 9. září – neděle 12. září | Bakaláře
NEOBYČEJNÝ FESTIVAL LOUTKOVÝCH DIVADEL
Více informací na www.nitka-divadlo.cz

úterý 14. září od 20:00 | Na Výstavišti 
CIRKUS KABÁT 
Koncert kapely Kabát, vstupenky v síti ticketportal.cz

čtvrtek 16. září – sobota 18. září | různá místa
DNY KRÁLOVSKÉHO PŘEMYSLOVSKÉHO MĚSTA PÍSKU
Dny české státnosti jsou v roce 2021 věnovány vzpomínce 
1100. výročí úmrtí sv. Ludmily Přemyslovny. Program: 
čtvrtek 16. září od 17:30 - Galerie Portyč Salon Galerie 
Zlatý kříž Vernisáž výstavy věnované 30. výročí založení ga-
lerie Zlatý kříž 
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Senior Point
čtvrtek 16. září od 19:00  - Kulturní dům Kulatý stůl Vystou-
pení současných významných osobností našeho politické-
ho a kulturně-společenského života, spojený s koncertem 
formace Jazzika a neformálním setkáním. Uvádí Mgr. Jiří 
Šesták, PhD. 
pátek 17. září - Divadlo Fráni Šrámka Slavnostní koncert 
pro město Písek Hrají Virtuosi di Písek pod vedením diri-
genta Oldřicha Vlčka, vstupné 200 Kč

sobota 18. září od 8:00 | Kostel Narození Panny Marie 
SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ PRO MĚSTO PÍSEK 

sobota 18. září od 13:00 | Palackého sady | zdarma
PÍSECKÝ FESTIVAL VÍNA
Prezentace tuzemských vinařství, degustace vína, dopro-
vodný program s cimbálovou muzikou. www.festivalyvina.cz

pátek 24. září 
DRAČÍ LODĚ 

pátek 24. září od 10:00 | Palackého sady | zdarma
PODZIMNÍ STUDENTSKÁ

sobota 25. září od 10:00 | neděle 26. září od 10:00 | Pa-
lackého sady | zdarma
DESIGN MARKET ~ Písecký víkend módy a designu
Pro všechny příznivce české módní a designové scény. Sou-
částí je i designový trh, který zaplní Palackého sady stánky 
s módou, přírodní kosmetikou, keramikou, koženými a lně-
nými produkty, svíčkami, bytovým designem nebo rukavič-
kami. Samozřejmostí je gastro zóna, jež nabídne dobroty 
od předních jihočeských restauratérů. Návštěvníci si mo-
hou přijít prohlédnout, osahat, očichat a nebo nakoupit to 
nejlepší, co se u nás vyrábí. Objevit talentované designéry, 
krásné lokální značky, ulovit originální výrobky a ještě svou 
účastí podpořit udržitelný životní styl.

pondělí 6., 13., 20., 27. září od 9:00 a 10:15 | středa 8., 
15., 22., 29. září od 9:00 a 10:15 | pátek 10., 17., 24. září 
od 8:00 a 9:15 | Bílý Beránek | 90 Kč | SP 50 Kč
JÓGA PRO SENIORY 
Jóga pod vedením lektorky Radky Tomanové v novém stu-
diu Bílý Beránek na Drlíčově. 
Rezervace nutná na tel.: 777 161 979. 

středa 8. září od 10:00 | Senior Point klubovna
PEČUJ DOMA
Monika Marušková - poradkyně pro Jihočeský kraj, nabízí 
každý týden v prostorách Senior Pointu poradenství, kurzy, 
podpůrné skupiny pro ty, kteří potřebují pomoc při péči 
o své blízké.

úterý 14. září od 06:00 | zájezd | 420 Kč
ZÁJEZD KRAJEM GÉNIŮ UMĚNÍ
Krucemburk, Polička, Litomyšl - další ze zájezdů Senior Po-
intu za kulturou a krásami Česka. Odjezd v 6 hodin z parko-
viště u Výstaviště. V ceně je zahrnuta doprava a průvodce.

středa 15., 22. a 29. září od 10:00 | Hudební sál KD
LINE DANCE PRO SENIORY

středa 22. září od 10:00 | Hudební sál KD | zdarma
ÍRÁN I.
Ing. Václava Altschmiedová provází neznámými kouty 
naší planety.

úterý 21. září od 8:00 | zájezd | 140 Kč
ZÁJEZD TEMELÍN A JEHO OKOLÍ
Jak se řídí jaderný reaktor, co je to žlutý koláč nebo co mů-
žete pozorovat v mlžné komoře? Průvodce JET vám zodpoví 
tyto i další otázky. V ceně je zahrnuta doprava a průvodce.

úterý 21. září od 9:00, 10:00 a 11:00 | čtvrtek 23., 30. září 
od 9:00, 10:00 a 11:00 | pátek 24. září od 10:30 | Klubov-
na SP | 90 Kč | SP 70 Kč
ANGLIČTINA PRO SENIORY
Výuka anglického jazyka pro seniory pod vedením lektorky 
Radky Tomanové.

středa 29. září od 10:00 | Hudební sál KD
OLTÁŘE KOSTELŮ NA PÍSECKU
Nový cyklus přednášek Jiřího Hladkého, odborníka na his-
torické sakrální památky Písecka.
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středa 1. září v 17:00 
GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT 
140  Kč | do 15 let sleva 20 | mládeži přístupno | ČR

středa 1. září | pátek 3. září v 17:30
SPACE JAM: NOVÝ ZAČÁTEK
130 Kč | sleva do 15 let 20 | mládeži přístupno | dabing | USA

středa 1. září v 19:30
TEMNÝ DŮM
120 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | české titulky | USA

středa 1. září ve 20:00 | úterý 2. září v 17:30
TEDDY | PREMIÉRA
130 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | české titulky | USA

čtvrtek 2. září v 17:00 | pátek 3. září | sobota 4. září ve 
20:30 | neděle 5. září v 18:00  | pondělí 6. září v 17:00 | 
úterý 7. září | středa 8. září v 19:30
AFTER-TAJEMSTVÍ | PREMIÉRA
150 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | dabing / české titul-
ky ve středu | USA

čtvrtek 2. září v 19:30 3D| pátek 3. září | sobota 4. září 
v 18:00 3D | neděle 5. září ve 20:30 | pondělí 6. září 
v 19:30 | úterý 7. září v 17:00
CHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH | PREMIÉRA
3D | 160  Kč | 2D 140 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži 
přístupno | dabing / české titulky | USA

čtvrtek 2. září  | neděle 5. září  |  pondělí 6. září ve 20:00 
ATLAS  PTÁKŮ | PREMIÉRA
140 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | ČR / SR / Slovinsko 
| Filmový klub Samotáři

pátek 3. září - neděle 5. září v 15:00
MAXINOŽKA 
130 Kč | sleva do 15 let 20 | mládeži přístupno | dabing 
| F / Belgie

pátek 3. září - neděle 5. září v 15:30 | 3D v sobotu 
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK  |  PREMIÉRA
3D 150 Kč | 2D 130 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži 
přístupno | dabing | USA

sobota 4. září - pondělí 6. září v 17:30
FREE GUY
130 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | dabing | USA

pátek 3. září | sobota 4.září | úterý 7. září ve 20:00 
VYŠEHRAD: SERYJÁL   
120 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | ČR

V úterý 7. září v 17:30 a ve středu 8. září ve 20:00 
VEČÍREK
130 Kč | mládeži přístupno | ČR

středa 8. září | čtvrtek 9. září v 17:00
PRVOK, ŠAMPON, TEČKA A KAREL  
130 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | ČR

středa 8. září v 17:30
RESPECT
130 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | české titulky | USA 
/ Kanada

čtvrtek 9. září v 10:00 | PRO SENIORY
MATKY 
60 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | ČR

čtvrtek 9. září | úterý 14. září v 17:30 | středa 15. září 
ve 20:00
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA 
130 Kč | mládeži přístupno | ČR
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čtvrtek 9. září v 19:30 | pátek 10. září | sobota 11. září 
v 18:00 | úterý 14. září v 19:30 
CESTA DOMŮ | PREMIÉRA
140 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | ČR

čtvrtek 9. září | neděle 12. září | pondělí 13. září ve 20:00 
KLÍCKA  | PREMIÉRA
120 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | české titulky | VB 
/ Kanada | Filmový klub Samotáři

pátek 10. září  - neděle 12. září v 15:00   
DRAČÍ ZEMĚ | PREMIÉRA
140 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži přístupno | dabing 
| Mauricius

pátek 10. září  - neděle 12. září v 15:30
TLAPKOVÁ PATROLA
130 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži přístupno | dabing | USA

pátek 10. září v 17:30 | neděli 12. září v 17:30 | úterý 
14. září ve 20:00 
RODINU SI NEVYBEREŠ | PREMIÉRA
130 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | české titulky | F

pátek 10. září | sobota 11. září ve 20:00 | neděle 12. září 
ve 20:30 | pondělí 13. září v 17:30 
ZHOUBNÉ ZLO | PREMIÉRA
140 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | české titulky | USA

pátek 10. září | sobota 11. září ve 20:30 | neděle 12. září 
v 18:00 | pondělí 13. září v 19:30 | úterý 14. září v 17:00 
| středa 15. září v 19:30
JEDINĚ TEREZA | PREMIÉRA
150 Kč| mládeži přístupno | ČR
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sobota 11. září v 17:30 
GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
140 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži přístupno | ČR

pondělí 13. září | středa 15. září v 17:00 | čtvrtek 16. září 
v 19:30 | sobota 18. září v 18:00 | neděli 19. září ve 20:30  
ZÁTOPEK
140 Kč | mládeži přístupno | ČR

středa 15. září v 17:30 
CANDYMAN 
140 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | české titulky | 
USA / Kanada

čtvrtek 16. září v 17:00 | pátek 17. září v 18:00 
CHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH 
140 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži přístupno | da-
bing | USA

čtvrtek 16. září | neděle 19. září v 17:30 | pondělí 20. září 
v 17:00 | středa 22. září ve 20:00 
AFTER-TAJEMSTVÍ
140 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | dabing | USA

čtvrtek 16. září | neděle 19. září | pondělí 20. září ve 20:00
JABKA | PREMIÉRA
120 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | české titulky | 
Řecko / Polsko / Slovinsko | Filmový klub Samotáři

pátek 17. září - neděle 19. září v 15:00
AINBO: HRDINKA PRALESA
130 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži přístupno | dabing 
| Peru / Nizozemsko



pátek 17. září  - neděle 19. září v 15:30 | 3D v sobotu 
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
3D 150 Kč | 2D 130  Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži 
přístupno | dabing | USA

pátek 17. září | sobota 18. září v 17:30
KRÁLÍČEK  PETR BERE DO ZAJEČÍCH 
130 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži přístupno | dabing | USA

pátek 17. září | sobota 18. září ve 20:00 | pondělí 20. září 
v 17:30 | úterý 21. září ve 20:00
MARŤANSKÉ LODĚ | PREMIÉRA
130  Kč | mládeži přístupno | ČR

pátek 17. září | sobota 18. září ve 20:30 | neděle 19. září 
v 18:00 | pondělí 20. září v 19:30
ZELENÝ RYTÍŘ | PREMIÉRA
140 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | české titulky | 
USA / Irsko

úterý 21. září | čtvrtek 23. září v 17:00
SPACE JAM: NOVÝ ZAČÁTEK 
130 Kč  | sleva do 15 let 20 Kč | mládeži přístupno | dabing | USA

úterý 21. září | středa 22. září v 17:30
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
130 Kč | mládeži přístupno | ČR

úterý 21. září v 19:30 | středa 22. září v 17:00 | čtvrtek 
23. září v 19:30
PRVOK, ŠAMPON, TEČKA A KAREL  
130 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | ČR

středa 22. září v 19:30
TEMNÝ DŮM 
120 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | české titulky | USA

čtvrtek 23 září v 17:30 | sobota 25. září | úterý 28. září 
v 15:00
CROODSOVI: NOVÝ VĚK 
130  Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži přístupno | dabing 
| USA

čtvrtek 23. září ve 20:00 
LAST AND FIRST MAN  | PREMIÉRA
120 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | originální verze | Is-
land | Filmový klub Samotáři

pátek 24. září v 18:00 | sobota 25. září ve 20:00 |  pondě-
lí 27. září | středa 29. září v 17:30 
CESTA DOMŮ    
130 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | ČR

pátek 24. září | sobota 25. září | neděle 26. září | úterý 
28. září v 17:30
GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
130 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži přístupno | ČR

pátek 24. září | úterý 28. září ve 20:00 
CANDYMAN
140 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | české titulky | 
USA / Kanada

pátek 24. září - neděle 26. září ve 20:30 | pondělí 27. září 
| úterý 28. září v  18:00 | středa 29. září v 19:30
ZBOŽŇOVANÝ |  PREMIÉRA
150 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | ČR

sobota 25. září | pondělí 27. září v 15:30
TLAPKOVÁ PATROLA
130 Kč | do 15 let sleva 20  Kč | mládeži přístupno | dabing | USA
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4. října | Divadlo Fráni Šrámka
TESTOSTERON ~ Divadlo Na Fidlovačce
6. října | Divadlo Fráni Šrámka
DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
7. října | Divadlo Fráni Šrámka
JISTĚ, PANE PREMIÉRE! ~ Divadlo Bez zábradlí

21. října | Kulturní dům
CITRON ~ SUPI SE SLÉTAJÍ ~ koncert
24. října | Divadlo Fráni Šrámka
POHÁDKY PRO HURVÍNKA
1. listopadu | Divadlo Fráni Šrámka
LADISLAV ŠPAČEK ~ ETIKETA NENÍ VĚDA
6. listopadu | Divadlo Fráni Šrámka
ISOLE ~ Cirk La Putyka
10. listopadu | Divadlo Fráni Šrámka
IVO ŠMOLDAS ~ TALK SHOW

15. listopadu | Divadlo Fráni Šrámka
BENÁTKY POD SNĚHEM ~ Pantheon production
21. listopadu |  Divadlo Fráni Šrámka
ANETA LANGEROVÁ ~ DVĚ SLUNCE ~ koncert
29. listopadu |  Divadlo Fráni Šrámka
ŠTEFAN MARGITA ~ INTIMITY
1. prosince | Divadlo Fráni Šrámka
JOSEF VÁGNER A MÍSTNÍ PĚVECKÉ SBORY

9. prosince | Kulturní dům
TRAUTENBERK ~ TRANS METAL ~ koncert

sobota 25. září | neděle 26. září v 18:00 | pondělí 27. září 
| úterý 28. září ve 20:30 | středa 29. září v 17:00
JEDINĚ TEREZA   
150 Kč | mládeži přístupno | ČR

neděle 26. září v 15:00   
DRAČÍ ZEMĚ | PREMIÉRA
140  Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži přístupno | dabing 
| Mauricius

neděle 26. září | úterý 28. září v 15:30
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK 
130 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži přístupno | da-
bing | USA

neděle 26. září | úterý 29. září ve 20:00 
ZHOUBNÉ ZLO
140 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | české titulky | USA

pondělí 27. září v 15:00
AINBO: HRDINKA PRALESA 
130 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži přístupno | dabing 
| Peru / Nizozemsko

čtvrtek 30. září v 10:00 | PRO SENIORY
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
60 Kč | mládeži přístupno | ČR

Připravujem
eKi

no
 P

or
ty

č



www.centrumkultury.cz

Vstupenky na akce koupíte pohodlně on-line nebo v pracovní dny:
 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 říjen je ve středu 15. září

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

nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek

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

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

FILMOVÝ PÍSEK
14. - 17. ŘÍJNA 2021


