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sobota 6. srpna od 10:00 | Palackého sady
JAKOU BARVU MÁ PÍSEK
Multikulturního festival. Barevná zastavení s komentova-
nými prohlídkami nabídnou vybrané historické objekty, hu-
dební program nebude chybět v Palackého sadech, stejně 
tak bohatý doprovodný program na mnoha dalších místech.  

čtvrtek 11. srpna od 19:00 | Palackého sady | zdarma
PÍSECKÁ PĚTKA – PÍSECKÉ KULTURNÍ LÉTO 2022
K poslechu i tanci vám zahraje kapela Písecká pětka.

sobota 13. srpna od 19:00 | Výstaviště | předprodej 
230 Kč | na místě 260 Kč
KISSPARTY LIVE 2022
O pořádnou dávku muziky a zábavy se postarají moderátoři 
rádia Kiss. 

pátek 14. srpna od 21:00 | Palackého sady | 120 Kč
KINO NA KOLEČKÁCH – PREZIDENTKA

čtvrtek 18. srpna – neděle 21. srpna | Palackého sady
XXVII. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL

sobota 20. srpna od 10:00 | Výstaviště | zdarma
VŠECHNY CHUTĚ SVĚTA
Přijďte si užít den ve společnosti dobrého jídla a pití. Vy-
bírat budete ze široké nabídky specialit - raclette, sušené 
francouzské klobásky, srbská pleskavice, trhaná masa, 
šťavnaté burgry, asijské speciality. V nabídce budou také 
pálivé a exoticky kořeněné pokrmy. Sladké koblížky, chu-
rros, křehké palačinky nebo lehké makronky. 

čtvrtek 25. srpna od 19:00 | Palackého sady | zdarma
STRINGS – PÍSECKÉ KULTURNÍ LÉTO 2022
Koncert oblíbené písecké kapely.

pátek 26. srpna od 20:30 | Palackého sady | 120 Kč
KINO NA KOLEČKÁCH – PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
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pondělí 11. července – pátek 15. července | VYPRODÁNO
LETNÍ TANEČNÍ ŠKOLA
Letní táborový kurz pro děti 5-15 let probíhá vždy od 8 do 
16 hodin. Letos na téma: vrabčáček a duha.

čtvrtek 11. srpna od 13:00
ZASTUPITELSTVO MĚSTA PÍSKU

pondělí 15. srpna – pátek 19. srpna | 1900 Kč
LETNÍ TANEČNÍ ŠKOLA II
Letní táborový kurz pro děti 5-15 let probíhá vždy od 8 do 
16 hodin. Letos na téma: vrabčáček a duha. Zbývá několik 
posledních volných míst, rezervace na pokladně KD.

pátek 1. července – úterý 12. července
MEZINÁRODNÍ LETNÍ KURZY PROF. OTAKARA ŠEVČÍKA 
PRO MLADÉ HOUSLISTY XXXV. ROČNÍK 2022
Divadlem Fráni Šrámka se již po třicáté páté rozezní nád-
herné tóny houslí v rukou těch nejlepších z nejlepších. 
Mladí a nadějní houslisté se do Písku sjedou ze všech kou-
tů naší země, ale i ze zahraničí a budou se zdokonalovat 
ve hře na housle pod vedením pana profesora Jindřicha 
Pazdery, který kurzy zakládal a vyučuje na nich od úplné-
ho začátku. Během dvoutýdenních kurzů můžete navštívit 
v Trojici celkem pět koncertů, na kterých vystoupí význam-
né osobnosti klasické hudby. Kurzy se konají pod záštitou 
Ministerstva kultury.

pátek 1. července od 19:00 | předprodej 150 Kč | 
na místě 200 Kč
ZAHAJOVACÍ KONCERT MEZINÁRODNÍCH LETNÍCH KUR-
ZŮ O. ŠEVČÍKA
Zahájí komorní soubor Trio Bohémo, který tvoří houslista 
Matouš Pěruška, violoncellistka Kristina Vocetková a kla-
vírista Jan Vojtek.

pondělí 4. července od 19:00 | předprodej 150 Kč | 
na místě 200 Kč
MIRIAM MINKOVÁ A ANETA MAJEROVÁ
Koncert houslistky Miriam Minkové a Anety Majerové, vy-
nikající slovenské klavíristky.

čtvrtek 7. července od 19:00 | předprodej 150 Kč | 
na místě 200 Kč
TERÉZIA HLEDÍKOVÁ A MATEJ ARENDÁRIK
Vystoupení houslistky Terézie Hledíkové a klavíristy Ma-
teje Arendárika, který je jedním z nejvýraznějších talentů 
mladé generace slovenských pianistů.

sobota 9. července od 19:00 | předprodej 150 Kč | 
na místě 200 Kč
BARBORA VALEČKOVÁ A LIBUŠE PANČOCHOVÁ
Koncert úspěšné houslistky Barbory Valečkové s klavírním 
doprovodem Libuše Pančochové,  která působí na Konzerva-
toři v Brně a rovněž na Janáčkově Akademii múzických umění 
jako odborná asistentka na katedře smyčcových nástrojů.

úterý 12. července od 19:00 | předprodej 150 Kč | 
na místě 200 Kč
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ÚČASTNÍKŮ KURZŮ PROF. 
O. ŠEVČÍKA
Dvoutýdenní letní kurz završí Závěrečný koncert účastní-
ků. Těšit se můžete jak na sólová vystoupení, tak i na sklad-
by hrané v orchestru.

úterý 2. srpna – čtvrtka 1. září
XII. VÝROČNÍ SPOLEČNÁ VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ 
ČLENŮ PRÁCHEŇSKÉ UMĚLECKÉ BESEDY
Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 2. srpna od 17 hodin.

sobota 9. července od 21:50 | Palackého sady | 120 Kč
KINO NA KOLEČKÁCH – VYŠEHRAD FYLM

čtvrtek 14. července od 19:00 | Palackého sady | zdarma
MRAKOPLAŠ – PÍSECKÉ KULTURNÍ LÉTO 2022
Koncert skupiny pohybující se na pomezí žánrů blues, 
boogie a folku.

čtvrtek 21. července od 17:00 | Palackého sady | zdarma
DĚTSKÉ ODPOLEDNE S RADKEM BARBULÁKEM – PÍSEC-
KÉ KULTURNÍ LÉTO 2022
Odpoledne plné soutěží, her a tance. Nebudou chybět ani 
tvořivé dílničky.

pátek 22. července od 21:35 | Palackého sady | 120 Kč
KINO NA KOLEČKÁCH – HÁDKOVI

čtvrtek 28. července od 19:00 | Palackého sady | zdarma
BONSAI Č. 3 – PÍSECKÉ KULTURNÍ LÉTO 2022
Koncert českobudějovické folkové skupiny.

pátek 5. srpna od 16:00 | Palackého sady | zdarma
JAZZ IN PÍSEK
Jazzoví fajnšmekři se mohou těšit na svůj svátek. Již 6. roč-
ník jazzového festivalu nabídne neobyčejný hudební záži-
tek nejrozmanitějších jazzovýcj stylů, představí jak mezi-
národní umělce, tak špičky české jazzové scény. Součástí 
festivalu je putovní výstava Jazz World Photo, která bude 
umístěna v hudebním pavilonu.
www.jazzinpisek.cz
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Venkovní a jiné


