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 Kino Portyč
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 Kulturní dům
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 Venkovní akce

on-line



pondělí 1., 8., 15., 22., 29. listopadu od 14:30 a od 16:15 
| Hudební sál
JÓGA
Pravidelné kurzy jógy pod vedením Kataríny Burde od půl 
třetí a Kamily Ševčíkové od čtvrt na pět.

úterý 2., 9., 23., 30. listopadu od 19:00
TANEČNÍ KURZY |A|
Podzimní taneční kurzy pod vedením manželů Václa-
va a Jany Zachových. Vstup pouze ve společenském 
oděvu.

středa 3., 10, 24. listopadu od 19:00 
TANEČNÍ KURZY |B|
Podzimní taneční kurzy pod vedením manželů Václa-
va a Jany Zachových. Vstup pouze ve společenském 
oděvu.

středa 3., 10., 24. listopadu od 10:00 | Hudební sál KD| 
90 Kč | SP 80 Kč
LINE DANCE PRO SENIORY
Přijďte si zatančit sami nebo s partnerem do Hudebního 
sálu v Kulturním domě. Tancem vás provede vedoucí TCS 
Louisiana Tom Dvořák.
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čtvrtek 4. listopadu od 13:00 
ZASTUPITELSTVO MĚSTA PÍSKU

pátek 5. listopadu od 20:00 
MATURITNÍ PLES SPŠ A VOŠ PÍSEK ~ C4

sobota 6. listopadu od 20:00 
MATURITNÍ PLES VOŠ A SLŠ PÍSEK ~ 4A

neděle 7. listopadu od 10:00 a od 15:00 | Loutkový 
sál| 50 Kč
TŘI POHÁDKY 
Ochotnický soubor Copánek
Tři známé klasické pohádky plné humoru a nápadité výpravy.

neděle 7., 14., 21., 28. listopadu od 19:00 
TANEČNÍ KURZY |C|
Podzimní taneční kurzy pod vedením tanečních mistrů Vik-
tora a Tamary Houdkových. Vstup pouze ve společenském 
oděvu.

pátek 12. listopadu od 20:00 
MATURITNÍ PLES GYMNÁZIUM PÍSEK ~ 6. F

sobota 13. listopadu od 20:00 
MATURITNÍ PLES SZEŠ PÍSEK ~ 4. A

pondělí 15. listopadu od 8:30 
BURZA ŠKOL
Jihočeská hospodářská komora v Písku
Prezentace více než 40 středních škol, odborných učilišť a fi-
rem z celého Jihočeského kraje. 

čtvrtek 18. listopadu od 17:00 | 100 Kč
SENIOR VEČER

pátek 19. listopadu od 20:00 
MATURITNÍ PLES SPŠ A VOŠ PÍSEK ~ B4

sobota 20. listopadu od 20:00 | 100 Kč
RETRO DISCO

pátek 26. listopadu od 20:00 
MATURITNÍ PLES SZDŠ PÍSEK ~ 4. B

sobota 27. listopadu od 20:00 
MATURITNÍ PLES SOŠ A SOU PÍSEK ~ EDAT4

Kulturní dům
Milí přátelé,  

listopadový písně od léta už slýchám, pěl kdysi Wabi Daněk. 
Já ovšem od tohoto období poslouchám především mnoho 
otázek a dotazů, jak pak se asi bude vyvíjet v následujícím 
období situace v kultuře.  Tady bych si rád pomohl citací 
z jiné písně: Statistika nuda je, má však cenné údaje. Z ní 
vyplývá, že pandemii není zdaleka konec. Přesto neklesáme 
na mysli. Důkazem toho je bohatý program, o kterém se 
dočtete v tomto ČasoPísku. Zároveň bych chtěl poděkovat 
všem zodpovědným a chápajícím návštěvníkům, kteří i přes 
všechna opatření a omezení navštěvují koncerty, divadelní 
a filmová představení a podporují tak kulturu. Tečka.  

Pevné zdraví 

přeje přímo z epicentra kulturního dění 

Josef Kašpar

josef.kaspar@centrumkultury.cz



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 18. listopa-
du. Šašek a syn je milou hříčkou, ve které Polívka starší 
představuje divákům um svého syna. Mladý herec, který 
už má za sebou mnoho televizních rolí a hostování v Ná-
rodním i Dejvickém divadle, si pro svůj talent takovou 
pozornost zaslouží. A právě Vladimír Polívka nám odpo-
věděl 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, kte-
ří se dozvídat chtějí. Prostupuje 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).

pondělí 1. listopadu od 19:00 | 390 Kč
LADISLAV ŠPAČEK ~ Etiketa není věda 
Dvouhodinová one man show mistra etikety Ladislava 
Špačka, ve které shrne vše, co bychom měli znát, abychom 
se nechovali jako slon v porcelánu. Víte, jak se obléknout 
do divadla? Jaký je rozdíl mezi šedým a černým oblekem? 
Umíme se správně představit? Na desítky otázek dostanete 
v pořadu odpovědi. A co víc: Budete překvapeni, jak může 
být etiketa zábavná.

úterý 2. listopadu od 19:00 | 390 Kč
POLEDNE
Divadlo Continuo
Inscenace vychází ze stejnojmenné knihy Natálie Gor-
baněvské, jež byla jednou z „osmi statečných“, kteří 
25. srpna 1968 zorganizovali pokojnou demonstraci na 
Rudém náměstí proti okupaci Československa vojsky 
Varšavské smlouvy. Divadelní inscenace Poledne v sobě 
spojuje fyzické divadlo vycházející z událostí, které ná-
sledovaly po demonstraci 25. srpna 1968, a výtvarné di-
vadlo neodbytných obrazů inspirovaných životem a po-
ezií Natálie Gorbaňevské, Vadima Deloneho a dalších 
básníků sovětského disentu 60. a 70. let za doprovodu 
živé hudby.

čtvrtek 4. listopadu od 19:00 | 390 Kč
PAN HALPERN A PAN JOHNSON |A|
Divadlo Ungelt
Herecký koncert dvou hereckých bardů – Petra Kost-
ky a Františka Němce. Komorní hra o zvláštním přá-
telství dvou starých mužů. Pan Halpern pochoval svou 
ženu a u hrobu se seznamuje s jejím dávným přítelem 
panem Johnsonem. Oba starci se nad hrobem málem 
poperou, ale zvědavost jim nedá, a tak se vzájemně 
poznávají.
Hrají: Petr Kostka, František Němec

sobota 6. listopadu od 19:00 | 490 Kč | předplatitelé 450 Kč
ISOLE
Cirk La Putyka
Hluk a zvuk. Ruch a melodie. Rytmus a hlas. Sólo a dopro-
vod. Setkávají se a ztrácejí. Samy, a přece spolu. Tak jako hu-
debníci, tanečníci a akrobaté v představení Isole. I v hudbě 
nacházejí cirkusové přístupy, melodie a rytmy vznikají pod 
jejich rukama i nohama nejen díky virtuozitě s hudebními 
nástroji, ale i pohybem, akcí a reakcí, spoluprací, choreogra-
fií. Isole je zvukový nový cirkus. 
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středa 10. listopadu od 19:00 | 340 Kč
IVO ŠMOLDAS
Talk show filozofa, básníka, kulturního publicisty a scená-
risty Ivo Šmoldase. Hosté pořadu: spisovatelka Marie For-
máčková, herec, moderátor, muzikant a skladatel Václav 
Kopta, mluvené slovo doplní pop operní duo La Strada ve 
složení Peter Ďurovec a Zoltán Nikó. 

pondělí 15. listopadu od 19:00 | 390 Kč
BENÁTKY POD SNĚHEM
Pantheon Production
Brilantní situační komedie o pozvání na večeři a zmatení 
jazyků. Jedni mají před svatbou, druzí možná před rozcho-
dem. Společné setkání může ale všechno převrátit. Jedno 
malé nedorozumění vede až k absurdním situacím.
Hrají: Veronika Arichteva/ Bára Jánová, Míra Nosek, Lucie 
Štěpánková, Filip Cíl

čtvrtek 18. listopadu od 19:00 | 390 Kč
ŠAŠEK A SYN |A|
Divadlo Bolka Polívky
Životem protřelý král šašků je pověřen převýchovou mla-
dého šlechtice v šaška. Novic je pod jeho vedením – a za 
asistence jeho kumpánů – podroben lekcím, při kterých 

postupně nachází své šaškovské já. Postupně dojdou k ri-
tuálu, při kterém se zrodí nový šašek. 
Hrají: Bolek Polívka, Vladimír Polívka, Michal Chovanec, On-
dřej Klíč, Jaromír Barin Tichý, David Rotter, Jiří Fretti Pfeifer

neděle 21. listopadu od 19:00 | 490 Kč | 590 Kč| 650 Kč
ANETA LANGEROVÁ ~ Dvě slunce aneb Jak krásné je být 
milován
Aneta Langerová vás přichází rozzářit s novým albem, 
které vyšlo na podzim 2020. Zaposlouchat se do nových 
příběhů se můžete na koncertním turné, na kterém Anetu 
doprovodí její kapela společně se smyčcovým triem. Těšit 
se můžete na zkušené muzikanty jako je klavírista a pro-
ducent nové desky Jakub Zitko, bubeník Martin Kopřiva, 
baskytarista Miloš Klápště, kytarista Ludvík Kulich, violon-
cellistka a zpěvačka Dorota Barová, houslistka Veronika Va-
lišová a violista Vladan Malinjak.

pondělí 22. listopadu od 19:00 | 390 Kč
SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ |B|
Divadlo Kalich
Komedie podle filmu Woodyho Allena. Jednoho letního 
dne se do vily, ukryté v idylických lesích, sjede nesouro-
dá společnost. Poněkud potřeštěný vynálezce Andrew, 
řešící svou sexuální frustraci vymýšlením prapodivných 
vynálezů, a jeho půvabná manželka Adriana zde přivítají 
zdánlivě úzkoprsého filozofa Leopolda a jeho nastávají-
cí manželku, ve všech směrech okouzlující Ariel. Již tak 
dosti třaskavou směs doplní záletný a bezuzdně milující 
lékař Maxwell a jeho skutečně v ničem nekomplikovaná 
přítelkyně Dulcy.
Hrají: Václav Kopta, Barbora Munzarová, Jaromír Meduna, 
Máša Málková, Radek Zima a další

pondělí 8. listopadu od 19:00 | 390 Kč
VELVET HAVEL |C|
Divadlo Na zábradlí
Autorský hudebně-divadelní projekt volně inspirovaný ži-
votem i tvorbou Václava Havla. S humorem a sobě vlastní 
zkratkou pojednává o něm, jeho okolí i o nás samotných.
Hrají: Petr Jeništa, Miloslav König, Dita Kaplanová, Anežka 
Kubátová a další



Koncertní síň Trojice

sobota 27. listopadu od 19:00 |220 Kč předprodej | 250 Kč 
na místě
MARIKA SINGERS
Athelas
Benefiční koncert Mariky Singers na podporu Domácího 
hospice Athelas v Písku. Tato profesně nesourodá parta pod 
vedením Mariky Divišové dokázala svým nadšením okouz-
lit a zaujmout natolik, že jejich koncerty bývají vyprodané, 
mají za sebou několik vystoupení jak v rozhlase, tak v televizi 
a úspěšná zahraniční turné jsou jen důkazem o skvělých vý-
konech provázejících jejich vystoupení. 
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pondělí 29. listopadu od 19:00 | 490 Kč | 450 Kč
ŠTEFAN MARGITA ~ INTIMITY
Štefan Margita, z operního světa se poprvé vydá do světa 
šansonu! Pro svoje fanoušky si tentokrát připravil více než 
hodinový koncert plný zcela nových písní, které pro něj na-
psal zpěvák a skladatel Michal Kindl.

Divadlo Fráni Šrám
ka

čtvrtek 25. listopadu od 19:00 | 390 Kč
PUSŤTE DONNU K MATURITĚ |B|
Divadlo pod Palmovkou
Láska, sex a něžnosti na 90210 způsobů. Vtipná a zábavná 
jízda do poloviny devadesátých let. Nekompromisní po-
nor do období, kdy všechny otázky dokázalo zodpovědět 
Bravíčko a kdy jsme všichni toužili chodit na West Beverly 
High. Inscenace je kolektivním dílem všech zúčastněných,
kteří se také objevují v různých rolích. 
Hrají: Tomáš Dianiška, Adam Vacula, Erika Stárková, Sarah 
Haváčová, Barbora Kubátová, Tereza Dočkalová, Kamila 
Trnková a další.

úterý 30. listopadu od 19:00 | VYPRODÁNO
KRYŠTOF V PÍSKU ~ JenomPísničkyTour
Kapela Kryštof se vrátila do divadel s úspěšnou mini Je-
nomPísničkyTour. A přidávají další, na několik let dopředu 
poslední koncertování v těchto netradičních místech. 

neděle 7. listopadu od 18:00 | 150 Kč předprodej | 180 Kč 
na místě
POCTA JIŘÍMU HANZELKOVI
Přijměte pozvání na 15. ročník Českého varhanního festi-
valu, který představuje v celostátním měřítku nejen var-
hany velké a slavné, ale i takové o nichž se sice dozvídáme 
z odborné literatury, ale jejichž zvukové kvality zůstávají 
koncertnímu publiku utajeny. Interprety jsou vždy vynikají-
cí profesionální varhaníci z Čech i ze zahraničí, kteří připra-
vují jedinečné koncertní programy pro jednotlivé nástroje. 
V písecké Trojici varhany rozezní Vladimír Roubal. 

úterý 2. listopadu do 27. listopadu 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
TeriFoto Sokol Písek
Výstava fotografií, která se bude konat v Galerii Portyč 
a v prostorech foyer kina Portyč. Uvidíte nejen snímky 
členů skupiny TeriFoto, ale i práce fotografů z písecké zá-
kladní školy J.K.Tyla a práce fotografů z partnerských měst 
Deggendorf, Wetzlar a Bad Leonfelden. Vernisáž výstavy se 
uskuteční v úterý 2. listopadu od 17:00.

G
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Senior Point
Kino Portyč

pondělí 1., 8., 15., 22., 29. listopadu od 9:00 a 10:15 |Bílý 
beránek | 100 Kč | SP 80 Kč
středa 3., 10., 24. listopadu od 9:00 a 10:15
pátek 5., 12., 19., 26. listopadu od 8:00 a 9:15
JÓGA PRO SENIORY 
Jóga pod vedením lektorky Radky Tomanové v novém stu-
diu Bílý beránek na Drlíčově. Rezervace na tel.: 777 161 979. 

pondělí 1., 8., 15., 22., 29. listopadu od 16:00 a 17:15 
|Bílý beránek | 180 Kč | SP 120 Kč
úterý 2., 9., 16., 23., 30. listopadu od 10:45, 12:15 a 13:30
čtvrtek 4., 11., 18. listopadu od 9:30 a 10:45
FELDENKRAISOVA METODA ~ POHYBEM K SEBEUVĚDOMĚNÍ
Pozorné, pomalé cvičení bez úsilí, vhodné pro všechny věko-
vé kategorie, při kterém dochází k uvolnění napětí, zlepšení 
flexibility, stability a koordinace pohybu. Akreditovaná lek-
torka FM Jana Peřinová vede cvičení tohoto typu jako jediná 
v jihočeském kraji! Rezervace nutná na tel.: 776 286 532. 

úterý 2., 9., 16., 23., 30. listopadu od 10:00 a 11:00 | Klu-
bovna SP | 90 Kč | SP 70 Kč
čtvrtek 4., 11., 18., 25. listopadu od 9:00, 10:00 a 11:00 
pátek 5., 12., 19., 26. listopadu od 10:45 
ANGLIČTINA PRO SENIORY
Výuka anglického jazyka pro seniory pod vedením lektorky 
Radky Tomanové. Rezervace nutná na tel.: 777 161 979.

úterý 2., 9., 16., 23., 30. listopadu od 9:00 | Senior Point 
klubovna| 100 Kč | SP 80 Kč
OBLIČEJOVÁ JÓGA PRO SENIORY
Obličejová jóga pod vedením akreditované cvičitelky Rad-
ky Tomanové. Omlaďte svůj obličej, zbavte se vrásek a také 
posilujícím cvičením obličejových svalů zlepšete svůj zrak! 
Rezervace nutná na tel.: 777 161 979.

středa 3., 10., 24. listopadu od 10:00 | Hudební sál 
KD| 90 Kč | SP 80 Kč
LINE DANCE PRO SENIORY
Přijďte si zatančit sami nebo s partnerem do Hudebního 
sálu v Kulturním domě. Tancem vás provede vedoucí TCS 
Louisiana Tom Dvořák.

středa 3. listopadu od 10:00 | Loutkový sál KD | zdarma
JAPONSKO
Letem světem s píseckou cestovatelkou Ing. Václavou Alt-
schmiedovou  za dalším úžasnými zážitky. Tentokráte pole-
tíme do země vycházejícího slunce.

středa 3., 10., 24. listopadu od 10:00 | Senior Point klu-
bovna
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.

středa 10. listopadu od 10:00 | Loutkový sál KD | zdarma
JAK SE ŽILO…“DEN SE KRÁTÍ, NOC SE DLOUŽÍ....“
Jak se žilo nejen za císaře pána v zemích českých, o lidové 
kultuře, především našeho regionu, přednáší etnograf Prá-
cheňského muzea v Písku Mgr. Jan Kouba.

čtvrtek 18. listopadu od 17:00 | KD | 100 Kč
SENIOR VEČER

pondělí 22. listopadu od 10:00 | Klubovna SP
RADA SENIORŮ

středa 24. listopadu od 10:00 | Loutkový sál | zdarma
SAKRÁLNÍ JIHOČESKÉ PAMÁTKY
Nový cyklus přednášek Jiřího Hladkého.

FILMOVÉ PREMIÉRY
pondělí 1. listopadu v 17:30 | úterý 2. listopadu ve 20:00 
| středa 3. listopadu v 17:30
PARALELNÍ MATKY
130 Kč| mládeži do 15 let nepřístupný |české titulky | Španělsko

čtvrtek 4. listopadu | neděle 7. listopadu | pondělí 8. lis-
topadu ve 20:00
LIDI KRVE
120 Kč| mládeži do 15 let nepřístupný | ČR | Filmový klub 
Samotáři
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čtvrtkek 4. listopadu až neděle 7. listopadu v 19:30 | pá-
tek 5. listopadu až neděle 7. listopadu v 16:30 | pondělí 
8. listopadu a úterý 9. listopadu v 18:00 | 3D čtvrtek, 
sobota 
ETERNALS
3D 160 Kč | 2D 140 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | dabing 
/ české titulky čtvrtek, pátek, sobota, neděle v 19:30 | USA

čtvrtek 4. listopadu | neděle 7. listopadu | pondělí 8. lis-
topadu ve 20:00
RAFFAEL – MLADÝ GENIUS
100 Kč| mládeži přístupno |české titulky

sobota 6. listopadu | neděle 7. listopadu v 18:00 
VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ
130 Kč | sleva do 15 let 20 Kč | mládeži přístupno | dabing

sobota 6. listopadu ve 20:00 | pondělí 8. listopadu 
v 17:30 | úterý 9. listopadu ve 20:00 
NĚKDO NA DRUHÉ STRANĚ
140 Kč| mládeži do 15 let nepřístupný |české titulky 
| Švédsko

čtvrtek 11. listopadu v 19:30 | pátek 12. listopadu v 18:00 
| sobota 13. listopadu a neděle 14. listopadu ve 20:30 
| pondělí 15. listopadu a úterý16. listopadu v 19:30
POSLEDNÍ NOC V SOHO
150 Kč| mládeži do 15 let nepřístupný |české titulky | GB

pátek 12. listopadu ve 20:30 | sobota 13. listopadu a ne-
děle 14. listopadu v 18:00 | pondělí 15. listopadu a úte-
rý16. listopadu v 17:00
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
150 Kč | mládeži přístupno | ČR

pátek 19. listopadu a sobota 20. listopadu v 18:00 | ne-
děle 21. listopadu ve 20:30 | pondělí 22. listopadu 
v 19:30 | úterý 23. listopadu v 17:00 a ve 20:00 
KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
150 Kč| mládeži přístupno |dabing/české titulky neděle 
20:30 a úterý 20:00 | USA

pátek 19. listopadu ve 20:00 | neděle 21. listopadu 
a  pondělí 22. listopadu v 17:30
FRANCOUZSKÁ DEPEŠE LIBERTY, KANSAS EVENING RUN 
130 Kč| mládeži přístupno | české titulky | USA

čtvrtek 18. listopadu | neděle 21. listopadu | pondělí 
22. listopadu ve 20:00
GORBAČOV. RÁJ
120 Kč| mládeži přístupno | české titulky | Lotyšsko/ČR 
| Filmový klub Samotáři
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čtvrtek 18. listopadu | neděle 21. listopadu | pondělí 
22. listopadu ve 20:00
ZTRACENI V RÁJI
120 Kč | mládeži | dabing | ČR/Švýcarsko | Filmový klub 
Samotáři

pátek 19. listopadu v 17:30 | sobota 20. listopadu ve 
20:00 | úterý23. listopadu v 17:30
HLAS  LÁSKY
130 Kč| mládeži přístupno |české titulky | Kanada/Francie

pátek 26. listopadu až neděle 28. listopadu v 15:30 | 3D 
sobota
ENCANTO
3D 150 Kč | 2D 130 Kč | do 15 let sleva 20 Kč| mládeži 
přístupno | dabing | USA

pátek 26. listopadu a sobota 27. listopadu ve 20:00 | ne-
děle 28. listopadu a pondělí 29. listopadu v 17:30
KRÁL RICHARD: ZROZENÍ ŠAMPIONEK
130 Kč| mládeži do 12 let nevhodný |české titulky | USA

pátek 26. listopadu ve 20:30 | sobotu 27. listopada a ne-
děle 28. listopadu v 18:00 | pondělí 29. listopadu v 19:30 
| úterý 30. listopadu v 17:00
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
150 Kč| mládeži přístupno| ČR

pátek 26. listopadu v 18:00 | sobota 27. listopadu a ne-
děle 28. listopadu ve 20:30 | pondělí 29. listopadu 
v 17:00 | úterý 30. listopadu v 19:30
KLAN GUCCI
150 Kč| mládeži nepřístupno | české titulky | USA

úterý 30. listopadu až čtvrtek 2. prosince v 17:00 a ve 
20:00 
TADY VARY 2021 
V Kině Portyč můžete zhlédnout filmy v rámci unikátní 
přehlídky Tady Vary, kterou připravil organizační tým MFF 
Karlovy Vary. Ten vybral řadu zajímavých titulů do festiva-
lového programu jako ucelený programový blok.

pátek 29. října a sobota 30. října ve 20:30 | neděle 
10. října v 18:00 | pondělí 1. listopadu v 19:30 | úterý 
2. listopadu v 17:00 | středa 3. listopadu v 19:30
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
140 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži přístupno | ČR



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 prosinec je v pondělí 15. listopadu
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

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

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

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 


