
 PROSINEC 2021 

KULTURNÍ
PÍSEK

 Divadlo Fráni Šrámka

 Kino Portyč

 Trojice

 Galerie Portyč

 Senior Point
 Kulturní dům
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středa 1., 8., 15. prosince 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 1. prosince od 10:00 
JAPONSKO II.
Letem světem s píseckou cestovatelkou Ing. Václavou Alt-
schmiedovou  za dalším úžasnými zážitky. Tentokráte pole-
tíme do země vycházejícího slunce.

středa 1. prosince od 19:00 
TANEČNÍ KURZY |B| 
Podzimní taneční kurzy pod vedením manželů Václava 
a Jany Zachových. Vstup pouze ve společenském oděvu.

čtvrtek 2. prosince od 13:00 
ZASTUPITELSTVO MĚSTA PÍSKU
Zastupitelstvo města Písku se bude konat v Kulturním 
domě od 13 hodin.

pátek 3. prosince od 20:00 
MATURITNÍ PLES GYMNÁZIUM ~ 8.O PÍSEK
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Milí přátelé,  

než se jeden stačí rozkoukat, už je tady konec roku. Prosinec 
patřil ještě před nedávnem k měsíci, na který jsme se těšili 
nejen kvůli Vánocům. Kromě řady plesů, divadelních před-
stavení jsme pro vás připravovali speciální vánoční koncerty 
a všichni jsme si to většinou dokázali užít a řádně prožít. Jen-
že už druhým rokem tady máme zákeřnou pandemii, která 
nám hatí nejen kulturní programy, ale také svým způsobem 
posiluje rozdělování společnosti. Věřte, že i nám je to velice 
nemilé, navíc v situaci, která se mění takřka ze dne na den. 
Přesto bych vás rád pozval na všechna chystaná představení, 
která máme v plánu a o kterých se dočtete v tomto vydání 
ČasoPísku. Spolu s účinkujícími si nesmírně vážíme všech di-
váků, kteří si i přes všechna omezení našli cestu do našich 
zařízení a podpořili tak kulturní život, jenž dostává v posled-
ních týdnech opět trochu na frak. 

Děkuji a přeji Vám všem především pevné zdraví a poklidný 
advent. 

Josef Kašpar, josef.kaspar@centrumkultury.cz



neděle 5. prosince od 19:00 | 150 Kč
ZÁVĚREČNÝ PLES TANEČNÍCH KURZŮ |C | ~ VĚNEČEK
Podzimní taneční kurzy pod vedením tanečních mistrů 
Viktora a Tamary Houdkových. Vstup pouze ve společen-
ském oděvu.

pondělí 6., 13. prosince od 14:30 a od 16:15 | Hudební sál
JÓGA
Pravidelné kurzy jógy pod vedením Kataríny Šuňavské od 
půl třetí a Kamily Ševčíkové od čtvrt na pět.

úterý 7. prosince od 19:00 | 150 Kč
ZÁVĚREČNÝ PLES TANEČNÍCH KURZŮ |A| ~ VĚNEČEK
Podzimní taneční kurzy pod vedením manželů Václava 
a Jany Zachových. Vstup pouze ve společenském oděvu.

středa 8. prosince od 10:00 
PEČUJ DOMA, DOBROVOLNICKÉ CENTRUM BONUM, 
DMA KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
Seznámení se třemi subjekty pomáhající v sociálně-zdra-
votní sféře. Poté film Domácí péče.

středa 8. prosince od 19:00 | 150 Kč
ZÁVĚREČNÝ PLES TANEČNÍCH KURZŮ |B| ~ VĚNEČEK
Podzimní taneční kurzy pod vedením manželů Václava 
a Jany Zachových. Vstup pouze ve společenském oděvu.

čtvrtek 9. prosince od 20:00 | 370 Kč
TRAUTENBERK TANZ METAL
Echtšlágrgruppe Trautenberk slibuje playlist plný osvědče-
ných pecek i nových songů, koncert plný nasazení a potu. 
Aničku svůdnější víc, než kdy jindy, Zemského radu přísněj-
šího, než kdy jindy a zbytek kapely hlasitější, než kdy jindy! 
V Čechách stále stoupající hvězda a festivalová stálice už 
bude 10 let v revíru a na tyhle narozeniny chce, aby se 
vzpomínalo! Tak doraž na koncert!

Kulturní dům



pátek 10. prosince od 20:00 
MATURITNÍ PLES SZDŠ PÍSEK ~ 4.A

sobota 11. prosince od 7:00 
BURZA SBĚRATELŮ
Klub sběratelů pivovarských suvenýrů Písek pořádá ve spo-
lupráci s CkmP burzu pivovarských suvenýrů. 

středa 15. prosince od 16:00 
VÁNOČNÍ BESÍDKA TK TORRA

pátek 17. prosince od 20:00 | 100 Kč
VÁNOČNÍ RETRO PARTY
Večerem plným osvědčených hitů vás provede DJ Franti-
šek Mareš. 

neděle 19. prosince od 14:00 | 50 Kč
VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO DĚTI 

středa 29. prosince od 20:00 |150 Kč
THE STRINGS
K tanci i poslechu zahraje oblíbená písecká kapela.

pátek 3. prosince od 19:00 | 390 Kč
ROMEO A JULIE |A|
Městská divadla pražská
Snad žádnou hru není třeba představovat méně než Sha-
kespearova Romea a Julii. Slavný příběh o lásce a nenávisti, 
o osudovém nesváru mezi dvěma rody a o tom, jak může 
malichernost vést k osudové tragédii, připravil pro divadlo 
ABC umělecký šéf Michal Dočekal. 
Hrají: Zdeněk Piškula, Tereza Marečková, Dana Batulková, 
Jiří Štrébl, Milan Kačmarčík, Martin Donutil, Sabina Re-
mundová a další
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Divadlo Fráni Šrám
ka

neděle 5. prosince 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

pondělí 6. prosince od 19:00 | 390 Kč
PLNOU PAROU |B|
Divadlo Palace
Náhradní představení za Miláček Anna. Sauna osamělé-
ho luxusního wellness hotelu, tajná pracovní a milostná 
schůzka, touha po dítěti a potřeba sponzorského daru, to 
jsou atraktivní ingredience pro brilantní komedii plnou zá-
měn a zmatků, která ale končí laskavým smířením. 
Hrají: Lenka Vlasáková, Miroslav Etzler, Jan Dolanský, Petra 
Horváthová/ Alena Doláková, Richard Trsťan

středa 8. prosince od 19:00 | 350 Kč
MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM
Zábavná talk show baviče, moderátora a textaře Karla Šípa 
na motivy televizního pořadu Všechnopárty, tentokrát s je-
diným hostem J. A. Náhlovským. 

čtvrtek 9. prosince od 17:00 | 100 Kč
VÁNOČNÍ VEČER PLNÝ TANCE
Premiéra nového tanečního příběhu Planeta, ve kterém se 
s dětmi z tanečního studia T- Dance pokusíme poukázat na 
to, jak se lépe chovat na naší planetě. Večer bude rozdělen 
na dvě části, v první se představí naši nejmenší z baletu 
i scénického tance. K vidění také budou naše úspěšné cho-
reografie, které reprezentovaly město Písek na celostát-
ních kolech. Akce je podporována městem Písek.
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sobota 11. prosince od 18:00 | vstupné dobrovolné
PÍSEČAN VÁNOČNÍ 2021
Již tradiční vánoční program souboru Písečan a jeho hostů.

neděle 12. prosince od 19:00 | VYPRODÁNO
DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
Divadlo Járy Cimrmana
Pokud by někdo chtěl napsat seznam hlášek z této hry, 
musel by ji opsat celou, protože co věta, to hláška! Ge-
niální humor a Cimrmanovské hry není třeba předsta-
vovat. 
Hrají: Genadij Rumlena/Ondřej Vetchý, Zdeněk Svěrák, Petr 
Brukner/Petr Reidinger, Marek Šimon, Robert Bárta

úterý 14. prosince od 19:00 | 390 Kč
SHAKESPEARE VE 120 MINUTÁCH |C|
Divadlo v Dlouhé
Komediálně laděná divadelní pocta velkému drama-
tikovi. Život a dílo Williama Shakespeara se od jeho 
smrti v roce 1616 staly cílem mnoha kritických debat 
a neshod. Dotazy začínají prvotní otázkou, zda Shake-
speare opravdu existoval, a vrcholí tím, jak starý byl 
vlastně Hamlet. Protože dnes lidé nemají čas se těmito 
otázkami zabývat, tři herci sehrají všech 37 her a 154 
sonetů velkého dramatika pouze ve 120 minutách. 
Autorovu genialitu ilustrují pomocí současných kul-
turních fenoménů... A jestli vám to připadá nemožné, 
přijďte se podívat.
Hrají: Miroslav Táborský, Jan Vondráček, Martin Matějka

středa 15. prosince od 18:00 
ZUŠ - vánoční vystoupení
Vystoupení tanečního oboru ZUŠ O. Ševčíka.

čtvrtek 16. prosince od 19:00 | 390 Kč | 440 Kč
PAVEL ŠPORCL & GIPSY WAY ENSEMBLE ~ GIPSY FIRE
Program Gipsy Fire navazuje na stejnojmennou desku, 
kterou v roce 2014 vydalo hudební vydavatelství Supra-
phon. Je pokračováním velmi zdařilého Gipsy Way, prv-
ního programu Pavla Šporcla s cikánskou tématikou. 
Spojuje velké mistrovství s temperamentem a cikánskou 
vroucí krví. Na rozdíl od prvotiny Gipsy Way nový pro-
jekt výrazněji sází na nevšední technickou vybavenost 
a osobitost primáše Pavla Šporcla. Ten se v programu 
představuje také jako autor hudby, mimo jiné i titulní 
skladby Gipsy Fire.



sobota 18. prosince od 10:00 | 195 Kč
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA ~ AŤ ŽIJÍ POHÁDKY!
Štístko a Poupěnka se společně s broučky dostanou do 
pohádkového lesa. Vstupenky pouze na Ticketportal.

DIVADELNÍ SEZÓNA 2022 
Jistě potěšíme divadelní fanoušky, protože i pro rok 2022 
jsme připravili tři předplatitelské skupiny, které zahrnu-
jí celkem 15 divadelních představení, která odehrajeme 
v průběhu celého roku. Skupina A opět nabízí klasické 
tituly s tradičním humorem a výraznými hereckými osob-
nostmi. Ke skupině B neodmyslitelně patří nálož zábavy 
a absurdity. Je libo od každé skupiny něco? C je pro vás 
nejlepší volba. Připravili jsme jak humorné a oddechové 
inscenace, tak hry s detektivním nádechem a klasika také 
nebude chybět. V případě zájmu o předplatné se již nyní 
můžete hlásit na divadlo@centrumkultury.cz nebo na te-
lefonním čísle 774 598 326.

SKUPINA |A|

BEZRUKÝ FRANTÍK ~ Divadlo pod Palmovkou
CO TAKHLE KE ZPOVĚDI ~ Agentura Harlekýn
DEŠTIVÉ DNY ~ Divadlo Ungelt
HAMLET ~ Švandovo divadlo
ROZMARNÉ LÉTO ~ Divadlo Kašpar

SKUPINA |B|

BOEING  - BOEING 
ANEB TŘI LETUŠKY V PAŘÍŽI ~ Strašnické divadlo
CHARLEYOVA TETA ~ Divadlo Na Jezerce
JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU ~ Divadlo A. Dvořáka Příbram
PŘÁTELÁK ~ Pantheon production
TIK TIK ~ Divadlo Kalich

SKUPINA |C|

TESTIS – AGENT TZV. SPOLEČENSKÝ ~ Švandovo divadlo
ENIGMATICKÉ VARIACE ~ Divadlo J. K. Tyla Plzeň
KVARTET ~ Divadlo Bez zábradlí
S LÁSKOU MARY ~ Stage art & Divadlo Bolka Polívky
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU ~ Městské divadlo Kladno

Divadlo Fráni Šrám
ka
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pátek 10. prosince od 19:00 | předprodej 100 Kč | 
na místě 120 Kč
ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ S KAMARÁDY Z PÍSKOVIŠTĚ
Vánoční písničky, koledy a příjemnou náladu navodí známá 
písecká kapela Kamarádi z pískoviště. 

pátek 10. prosince od 10:00
FAMO PROMOCE
Slavnostní předání diplomů studentům Filmové akademie 
Miroslava Ondříčka. 

pátek 17. prosince od 18:00| předprodej 80 Kč | 
na místě 100 Kč
NÁHODNÁ SEŠLOST
Vánoční tradicionály i folkové písně v podání Náhodné 
sešlosti.

čtvrtek 2. prosince od 19:00 | předprodej 150 Kč | 
na místě 180 Kč
VĚRA KLÁSKOVÁ A ONDŘEJ POUR ~ vánoční koncert
Evropské vánoční písně a koledy. Věra Klásková absolvo-
vala pražskou Konzervatoř Jaroslava Ježka, při zpěvu se 
doprovází na kytaru. Základ jejího repertoáru tvoří písně 
z Britských ostrovů; převažují irské lidové i zlidovělé umělé, 
alenajde se i řada skotských a anglických, ba i nějaká ta 
velšská. Vystupuje s dalším kytaristou O. Pourem. 

neděle 5. prosince od 18:00 | předprodej 230 Kč | 
na místě 250 Kč
STAMICOVO KVARTETO ~ adventní koncert
Stamicovo kvarteto náleží nepochybně mezi nejlepší české 
kvartetní soubory a úspěšné je i v zahraničí. Stamicovo kvar-
teto bylo založeno v roce 1985. Oba původní houslisté po-
cházeli z Havlíčkova Brodu, a proto do názvu nového kvartetu 
zvolili tamějšího rodáka Jana Václava Stamice. Těžiště jejich 
práce tvoří smyčcové kvartety českých a světových autorů. 
V poslední době se zaměřují i na další díla komorní hudby. 



G
alerie Portyč

sobota 18. prosince od 14:00
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Koncert žáků Základní umělecké školy Otakara Ševčíka 
v Písku.

neděle 19. prosince od 17:00 a 19:00 | předprodej 
220 Kč | na místě 250 Kč
JAN JAKUB RYBA ~ ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Česká mše vánoční, také uváděna jako mše Hej mistře 
nebo lidově Rybovka, či zkráceně jako Missa pastoralis bo-
hemica je česky psaná církevní skladba Jakuba Jana Ryby, 
který je též autor jejího textu. V podání Píseckého komor-
ního orchestru pod vedením Felixe Slováčka mladšího, vy-
stoupí smíšený pěvecký sbor Sonitus a sólisté.

pondělí 20. prosince od 18:00 | vstupné dobrovolné
TRADIČNÍ BENEFIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
Ochutnávka vánočního punče. Pořádá Rotary klub Písek. 

pátek 24. prosince od 14:00
SBORISSIMO ~ vánoční koncert
Tradiční vánoční koncert pěveckého sboru Sborissimo. Po-
řádá Dům dětí a mládeže Písek a pěvecký sbor Sborissimo.

středa 1. prosince až čtvrtek 23. prosince
MÍŠA MAŠKOVÁ ~ KDYŽ ANDĚLÉ MALUJÍ
Přichází advent a trochu uspěchaný předvánoční čas. 
V dnešní nelehké době se pojďme na chvíli zastavit a při-
pomenout si, že je to především čas klidu, pokoje, lásky 
a také zázraků. A v téhle té čarovné době k nám do galerie 
opět přiveze své obrázky Míša Mašková. Odmalička ji při-
tahoval svět energií a tak trochu tajemna. Věnuje se malbě 
energetických obrazů, vkládá do nich cit a lásku, protože 
bez toho by její obrazy ztratily svůj smysl a půvab. Vernisáž 
výstavy se uskuteční ve středu 1. prosince od 17:00. 

Koncertní síň Trojice



středa 1., 8., 15. prosince 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 1., 8., 15. prosince 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.

středa 1. prosince od 10:00 | Loutkový sál KD
JAPONSKO II.
Letem světem s píseckou cestovatelkou Ing. Václavou Alt-
schmiedovou  za dalším úžasnými zážitky. Tentokráte pole-
tíme do země vycházejícího slunce.
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středa 1., 8., 15., 22. prosince od 9:00 a 10:15 | 
Bílý beránek | 100 Kč | SP 80 Kč
pátek 3., 10., 17. prosince od 8:00 a 9:15
pondělí 6., 13., 20. prosince od 9:00 a 10:15 
JÓGA PRO SENIORY 
Jóga pod vedením lektorky Radky Tomanové v novém 
studiu Bílý beránek na Drlíčově. Rezervace nutná na tel.: 
777 161 979. 



Senior Point
Venkovní a jiné akce

čtvrtek 2., 9., 16. prosince od 9:30 a 10:45 | Bílý beránek | 
180 Kč | SP 120 Kč
pondělí 6., 13., 20. prosince od 16:00 a 17:15 
úterý 7., 14., 21. prosince od 10:45, 12:15 a 13:30
FELDENKRAISOVA METODA ~ Pohybem k sebeuvědomění
Pomalé cvičení bez úsilí, vhodné pro všechny věkové katego-
rie, kdy dochází k uvolnění napětí, zlepšení flexibility, stability 
a koordinace pohybu. Pod vedením akreditované lektorky FM 
Jany Peřinové. Rezervace nutná na tel.: 776 286 532. 

čtvrtek 2., 9., 16. prosince od 9:00, 10:00 a 11:00 | 
Klubovna SP | 100 Kč | SP 80 Kč
pátek 3., 10., 17. prosince od 10:45 
úterý 7., 14. prosince od 10:00 a 11:00 
ANGLIČTINA PRO SENIORY
Výuka anglického jazyka pro seniory pod vedením lektorky 
Radky Tomanové. Rezervace nutná na tel.: 777 161 979.

úterý 7., 14. prosince od 9:00 | Senior Point klubovna | 
100 Kč | SP 80 Kč
OBLIČEJOVÁ JÓGA PRO SENIORY
Omlaďte svůj obličej pod vedením akreditované cvičitel-
ky Radky Tomanové. Zbavte se vrásek a také posilujícím 
cvičením obličejových svalů zlepšete svůj zrak! Rezervace 
nutná na tel.: 777 161 979.

středa 8. prosince od 10:00 | Loutkový sál KD
PEČUJ DOMA, DOBROVOLNICKÉ CENTRUM BONUM, 
DMA KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
Seznámení se třemi subjekty pomáhající v sociálně-zdra-
votní sféře. Poté film Domácí péče.

středa 15. prosince od 10:00 | Loutkový sál KD
JAK SE ŽILO… „ADVENT NA PRÁCHEŇSKU“
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.

neděle 26. prosince od 20:00 | předprodej 220 Kč | 
na místě 250 Kč | Kostel Narození Panny Marie Písek
JAN JAKUB RYBA ~ ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Česká mše vánoční, také uváděná jako mše Hej mistře 
nebo lidově Rybovka, či zkráceně jako Missa pastoralis bo-
hemica je česky psaná církevní skladba Jakuba Jana Ryby, 
který je též autor jejího textu. V podání Píseckého komor-
ního orchestru, vystoupí smíšený pěvecký sbor Sonitus 
a sólisté, diriguje Jiří Votýpka. 
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čtvrtek 9. prosince v 19:30
PRAŽSKÝ VÝBĚR: SYMPHONY BIZZARE | PREMIÉRA
130 Kč | mládeži přístupno | ČR

FILMOVÉ PREMIÉRY
pátek 3. prosince - neděle 5. prosince v 15:00
O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY
130 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži přístupno | ČR  

pátek 3. prosince | sobota 4. prosince | úterý 7. prosince 
ve 20:00 
MACHR NA TŘICET DNŮ
120 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno |  české titulky | F

sobota 4. prosince | neděle 5. prosince v 15:30
TADY HLÍDÁME MY 
130 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži přístupno | ČR

sobota 4. prosince | neděle 5. prosince ve 20:30 | 
pondělí 6. prosince v 17:30 | úterý 7. prosince v 19:30 
RESIDENT EVIL: RACCOON CITY
150 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | české titulky | 
USA

neděle 5. prosince | pondělí 6. prosince ve 20:00 
PŘES HRANICI
120 Kč | mládeži přístupno | dabing | F | Filmový klub 
Samotáři

úterý 7. prosince v 17:30 | středa 8. prosince ve 20:00 
BENEDETTA
130 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | české titulky | F



Kino Portyč
čtvrtek 9. prosince | neděle 12. prosince | pondělí 
13. prosince ve 20:00 
MILUJ SVÉHO ROBOTA
120 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | české titulky | 
SRN | Filmový klub Samotáři

pátek 10. prosince | neděle 12. prosince v 15:00
MŮJ SOUSED TOTORO
120 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži přístupno | dabing | 
Japonsko

sobota 11. prosince | neděle 12. prosince v 15:30
O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY
130 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži přístupno | ČR

pátek 10. prosince - neděle 12. prosince v 17:00 | 
pátek 17. prosince - neděle 19. prosince v 15:00 | 
neděle 26. prosince v 15:30 | pondělí 27. prosince | 
úterý 28. prosince v 15:00
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
130 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži přístupno | ČR 

pátek 10. prosince | sobota 11. prosince ve 20:00 | 
neděle 12. prosince ve 17:30 | úterý 14. prosince v 20:00 
DOKUD NÁS BŮH NEROZDĚLIL
120 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | české titulky | I

pátek 10. prosince - neděle 12. prosince ve 20:30 | 
pondělí 13. prosince v 19:30
WEST SIDE STORY
150 Kč | mládeži přístupno | české titulky | USA
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pondělí  13. prosince | středa 15. prosince v 17:30
VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ
110 Kč | sleva do 15 let 20 Kč | mládeži přístupno | 
dabing | F

čtvrtek 16. prosince v 19:30 | pátek 17. prosince - neděle 
19. prosince v 17:30 | neděle 19. prosince též ve 20:30 | 
pondělí 20. prosince v 17:00 a v 19:30 | projekce 3D ve 
čtvrtek a v sobotu 
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA 
3D 160 Kč | 2D 140 Kč | mládeži přístupno | dabing / české 
titulky v neděli 20:30 a v pondělí 17:30 | USA

čtvrtek 16. prosince | neděle 19. prosince | pondělí 
20. prosince ve 20:00
MUŽ ZBAVENÝ TÍŽE
120 Kč | mládeži přístupno | ČR | Filmový klub Samotáři

pátek 17. prosince - neděle 19. prosince v 15:30
DRAČÍ PRINCEZNA
130 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži přístupno | dabing | 
Norsko 

pátek 17. prosince | sobota 18. prosince ve 20:00 | 
neděle 19. prosince v 17:30 | úterý 21. prosince v 17:30
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
150 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | ČR/SR

středa 22. prosince | čtvrtek 23. prosince ve 20:00 | 
pondělí 27. prosince - středa 29. prosince ve 20:30
KINGSMAN: PRVNÍ MISE
160 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | české 
titulky | USA



Kino Portyč
středa 22. prosince | čtvrtek 23. prosince v 19:30 | 
pondělí 27. prosince - středa 29. prosince v 17:30
MATRIX RESURRECTIONS
160 Kč | mládeži do 12 let nevhodný |české titulky | USA

sobota 25. prosince | neděle 26. prosince v 15:00
TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU
130 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži přístupno | dabing | 
Norsko/Litva  

sobota 25. prosince v 15:30 | středa 29. prosince v 15:00 
| čtvrtek 30. prosince v 15:30
ZPÍVEJ 2
130 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži přístupno | USA   

sobota 25. prosince | neděle 26. prosince ve 20:30 | 
čtvrtek 30. prosince ve 20:30
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
150 Kč | mládeži přístupno | SR/ČR

neděle 26. prosince v 15:30 | pondělí 27. prosince | 
úterý 28. prosince v 15:00 
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
130 Kč | do 15 let sleva 20 Kč | mládeži přístupno | ČR   

pondělí 27. prosince | úterý 28. prosince ve 20:00 
NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA SVĚTĚ
130 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | české titulky | 
Norsko



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 středy 15. prosince

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

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

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

PŘIPRAVUJEME
LUCIE BÍLÁ – KONCERTNÍ RECITÁL S KLAVÍREM PETRA MALÁSKA
Těšit se můžete na jedinečný hudební zážitek v podání toho nejlepšího hlasu 
české hudební scény.

CAVEWOMEN
Volné pokračování kultovní one man show Caveman a seznámit se s hrdinkou 
nového představení o jeskynní ženě Cavewoman. Pobaví vás trochu jiný pohled 
na lásku a partnerské vztahy, na to, co dělá muže mužem a ženu ženou, v kome-
dii, která se s vtipným nadhledem zamýšlí nad věčným soubojem obou pohlaví.

4TET
Vokální kvarteto, které tvoří zpěváci Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár a David 
Uličník. Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podívanou!!

SMRT OBCHODNÍHO CESTUJÍCÍHO
Nejslavnější drama Arthura Millera, oceněné Pulitzerovou cenou. Requiem za sen 
jednoho obyčejného člověka, který se probouzí z třpytivého snu do nemilosrdné-
ho rána reality. Herecký koncert Miroslava Donutila a Zuzany Kronerové ve hře 
o nalhávání si, že bude líp, o marné snaze uniknout svému osudu, ale i o naději.

JAROSLAV SVĚCENÝ A SBORY
Nejznámější díla pro housle v podání českého virtuosa.

JAN SMIGMATOR & BIG BAND “MURPHYHO ZÁKON - TOUR 2022”
Swingový zpěvák Jan Smigmator vyráží v doprovodu svého vlastního zbrusu 
nového big bandu na turné k albu „Murphyho zákon“. Doprovodný orchestr 
tvoří třináct špičkových mladých českých jazzmanů. Hrají repertoár vycházející 
ze swingových tradic, hitů Franka Sinatry a odkazu legendárních big bandů. To 
vše s velmi současným pohledem na věc, mladistvou energií, dravostí a náde-
chem pop music.

MEZINÁRODNÍ LETNÍ KURZY PROF. OTAKARA ŠEVČÍKA PRO MLADÉ HOUSLISTY 
Od 1. do 12. července budou v Písku probíhat mezinárodní kurzy pro mladé 
houslisty, letos to bude již 35. ročník! A jako vždy se jak účastníci, tak jejich 
lektoři, pochlubí s tím, co se naučili na veřejných koncertech.

OSM EUR NA HODINU
Zběsilá komedie o sobectví i štědrosti, ve které se představí Martin Zounar 
a Martina Randová.


