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pondělí 3., 10., 17., 24., 31. ledna 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 11., 18., 25. ledna od 17:00
TANEČNÍ PRO POKROČILÉ
Světem pokročilého tanečního umění vás provedou ta-
neční mistři Viktor a Tamara Houdkovi. Vstup ve spole-
čenském oděvu.

úterý 11., 18., 25. ledna od 19:00
TANEČNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY
Základními tanečními kroky vás provedou taneční mistři 
Viktor a Tamara Houdkovi. Vstup ve společenském oděvu.

neděle 16., 23., 30. ledna od 17:00 
LATINO DANCE PRO ŽENY
Rytmem latinsko – amerických tanců vás provede Kateřina 
Sněhotová.

pondělí 24. ledna od 18:30 | 80 Kč | abonentka 350 Kč
TAJE A KRÁSY ZAHRADNIČENÍ
Cyklus pondělních přednášek k získání dovedností snad-
ného zahradničení pro začátečníky. Přednášky povede 
zkušená květinářka a zahradnice Helena Novotná.
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sobota 29. ledna od 19:00 | předprodej 120 Kč | na mís-
tě 140 Kč
TANEČNÍ VEČER
Pro všechny nadšené tanečníky, začátečníky i pokroči-
lé. Program připravují zkušení tanečníci manželé Tomáš 
a Hanka Urbanovi.

středa 19. ledna od 19:00 | 990 Kč
LUCIE BÍLÁ ~ RECITÁL s klavírem Petra Maláska
Recitál několikanásobné zlaté slavice Lucie Bílé za kla-
vírního doprovodu Petra Maláska. Těšit se můžete na je-
dinečný hudební zážitek v podání toho nejlepšího hlasu 
české hudební scény.

pondělí 24. ledna od 19:00 | 450 Kč
PŘÁTELÁK |B|
Pantheon production
Fotbal a početí dítěte - to jsou nejčastější témata, 
kterým se postavy věnují. Leon, Bernd a Robbi jsou již 
léta nejlepší kamarádi a zanícení fotbaloví fanoušci, 
samozřejmě různých klubů, takže není nouze o deba-
ty a hádky. Všichni přátelé jsou vystaveni těžké zkouš-
ce, kdy každý na každého ví nějaké tajemství, které 
nutně směřuje k zapeklitým situacím a překvapivému 
rozuzlení. 
Hrají: Marika Šoposká / Anna Stropnická, Jitka Ježková / 
Anna Fixová, Lukáš Pečenka, Michal Slaný, Filip Cíl



G
alerie Portyč

neděle 16. ledna od 18:00 | předprodej 250 Kč | na mís-
tě 290 Kč
JOSEF ŠPAČEK & MIROSLAV SEKERA
Na koncertě klavíristy Miroslava Sekery a houslisty Jo-
sefa Špačka zazní skladby od Igora Stravinského, Bohu-
slava Martinů a Maurice Ravela.

neděle 30. ledna od 17:00 | předprodej 100 Kč | na mís-
tě 120 Kč
FAUTORES FLAUTAE
Tradiční koncert píseckého komorního flétnového soubo-
ru Fautores Flautae pod vedením Václava Holuba.

čtvrtek 6. ledna až pátek 28. ledna
JAZZ WORLD PHOTO 2021
Třicítka nejlepších fotografií z jazzového světa opět k vidění 
v Galerii Portyč. Výstava bude zahájena ve čtvrtek 6.  led-
na 2022 v 17 hodin a až do 28. ledna máte možnost tuto 
výstavu navštívit. Do 8. ročníku celosvětové fotografické 
soutěže JAZZ WORLD PHOTO 2021 se přihlásilo 186 foto-
grafů z 36 zemí. Koronavirový rok se podepsal na účasti, 
ta je znatelně nižší než v minulých letech. Soutěžní snímky 
jsou svědectvím o době, ve které se hudba a živá kultura 
ocitly na vedlejší koleji. Muzikanti na fotografiích hrají na 
ulici v rouškách, za skleněnou výlohou, nebo v prázdném 
koncertním sále. Fotografie jsou více o emocích, atmo-
sféře a výtvarné stránce. Snímky přišly z tisíce kilometrů 
vzdálených zemí. Kromě fotografů z Evropy soutěž zaujala 
také autory v Rusku, Japonsku, Jihoafrické republice, USA 
a Jižní Koreji. Více na www.galerieportyc.cz.

Koncertní síň Trojice



pondělí 3., 10., 17., 24., 31. ledna od 9:00 a 10:15 |Bílý 
beránek | 100 Kč | SP 80 Kč
středa 5., 12., 19., 26. ledna od 9:00 a 10:15 
pátek 7., 14., 21., 28. ledna od 8:00 a 9:15
JÓGA PRO SENIORY 
Jóga pod vedením lektorky Radky Tomanové v novém stu-
diu Bílý beránek na Drlíčově. 
Rezervace nutná na tel.: 777 161 979. 

pondělí 3., 10., 17., 24., 31. ledna od 16:00 a 17:15 |Bílý 
beránek | 180 Kč | SP 120 Kč
úterý 4., 11., 18., 25. ledna od 10:45, 12:15 a 13:30
čtvrtek 6., 13., 20., 27. ledna 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 4., 11., 18., 25. ledna od 9:00 | Senior Point klu-
bovna| 100 Kč | SP 80 Kč
OBLIČEJOVÁ JÓGA PRO SENIORY
Obličejová jóga pod vedením akreditované cvičitelky 
Radky Tomanové. Omlaďte svůj obličej, zbavte se vrásek 
a také posilujícím cvičením obličejových svalů zlepšete 
svůj zrak! 
Rezervace nutná na tel.: 777 161 979.

úterý 4., 11., 18., 25. ledna od 10:00 a 11:00 | Klubovna 
SP | 100 Kč | SP 80 Kč
čtvrtek 6., 13., 20., 27. ledna od 9:00, 10:00 a 11:00 
pátek 7., 14., 21., 28. ledna od 10:45 
ANGLIČTINA PRO SENIORY
Výuka anglického jazyka pro seniory pod vedením lektorky 
Radky Tomanové. 
Rezervace nutná na tel.: 777 161 979.

středa 5., 12., 19., 26. ledna 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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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 únor je v pátek 14. ledna 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

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

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

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

středa 5., 12., 19., 26. ledna od 10:00 | Senior Point klu-
bovna
PEČUJ DOMA
Monika Marušková - poradkyně pro Jihočeský kraj, nabí-
zí každý týden v prostorách Senior Pointu poradenství, 
kurzy, podpůrné skupiny pro ty, kteří potřebují pomoc při 
péči o své blízké.

středa 12. ledna od 10:00 | Loutkový sál KD
JAK SE ŽILO... NA TŘI KRÁLE O SKOK DÁLE
Jak se žilo nejen za císaře pána v zemích českých, o lido-
vé kultuře, především našeho regionu, přednáší etnograf 
Prácheňského muzea v Písku Mgr. Jan Kouba.

středa 19. ledna od 10:00| Loutkový sál KD
MADAGASKAR
Letem světem s píseckou cestovatelkou Ing. Václavou Alt-
schmiedovou za dalším úžasnými zážitky. Tentokráte až na 
ostrov v Indickém oceánu.

středa 26. ledna od 10:00| Loutkový sál KD 
KAMENNÉ KŘÍŽKY
Jiří Hladký a sakrální umění Prácheňského kraje.

Kino Portyč 
Pro aktuální program sledujte www.centrumkultury.cz
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LOGO

RÁDIO OTAVA
©

SWEET MEERKAT PRODUCTIONS
JAKUB PAVELKA
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