
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 čtvrtek 15. září
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Centrum kultury města Písek, nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Kulturní ČasoPísek e. č. MK ČR E 23608

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
500 výtisků
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pátek 2., 9., 16., 23., 30. září od 8:00 a 9:15 | Bílý beránek 
pondělí 5., 12., 19., 26. září od 9:00 a 10:15 
úterý 6., 13., 20., 27. září 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. 

pondělí 5., 12., 19., 26. září od 13:00 | Senior Point 
klubovna
OBLIČEJOVÁ JÓGA PRO SENIORY
Obličejová jóga pod vedením akreditované cvičitelky 
Radky Tomanové. Omlaďte svůj obličej, zbavte se vrá-
sek a také posilujícím cvičením obličejových svalů zlep-
šete svůj zrak! 
Rezervace nutná na tel.: 777 161 979.

středa 7., 14., 21. září od 10:00 | Hudební sál KD| 
150 Kč | SP 120 Kč
LINE DANCE PRO SENIORY
Přijďte si zatančit sami nebo s partnerem do Hudebního 
sálu v Kulturním domě. Od 10 jsou připraveny kurzy pro 
začátečníky, od 11 pro pokročilé. Tancem vás provede 
vedoucí TCS Louisiana Tom Dvořák.

Středa 14. Září od 9:00 | Senior Point klubovna
RADA SENIORŮ

úterý 27. září od 10:00 | Loutkový sál KD
O TANCI NEJEN PRO SENIORY 
Tanec je druhý nejpřirozenější pohyb člověka hned po chů-
zi, zlepšuje motoriku, zlepšuje fyzickou zdatnost, trénuje 
paměť, aj. Povídat si budeme o velmi rozšířeném stylu Line 
dance s Tomem Dvořákem.

čtvrtek 8. září do 10. září | Bakaláře 
NEOBYČEJNÝ FESTIVAL LOUTKOVÝCH DIVADEL 
Přehlídka amatérských a profesionálních loutkových diva-
del z celé České republiky i ze zahraničí. Přehlídku zahájí 
v 16 hodin promenáda loutek u děkanského kostela.

pátek 16. září od 10:00 | Palackého sady 
PODZIMNÍ STUDENTSKÁ 
Tradiční akce organizovaná studenty pro studenty. Těšit 
se můžete na místní kapely, umělce, přednášky a mno-
ho dalšího.

Divadlo Fráni Šrámka

Kino Portyč

Trojice

Galerie Portyč

Senior Point
Kulturní dům

Letní kino
Venkovní akce
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sobota 17. září od 13:00 | Palackého sady 
PÍSECKÝ FESTIVAL VÍNA
Již 2. ročník festivalu vína v Písku! Těšit se můžete na 
prezentaci tuzemských vinařství, degustaci vína a do-
provodný program. 

středa 21. září | Velké náměstí 
BLESK ORDINACE 
Třetí ročník edukativní a prezentační akce pro veřejnost 
poukazující na důležitost prevence zdraví. Návštěvníci 
si budou moci nechat zkontrolovat svůj zdravotní stav 
od lékařů Nemocnice Písek a.s., která se na akci podílí. 
Vystoupí místní lékaři, zástupci pacientských organiza-
cí a zástupci města. Vstup na akci je zdarma. 

úterý 20. září od 19:00 | I. kategorie 550 Kč | 
II. kategorie 450 Kč
HYPNOTIZÉR JAKUB KROULÍK – Výjimečný zážitek
Přijďte se uvolnit a prožít si něco velice výjimečného 
na interaktivní přednášce. Hypnotizér Jakub Kroulík 
přichází, aby o tomto tajemném fenoménu přednášel 
a exkluzivně prakticky prezentoval své umění.

KULTURNÍ
PÍSEK

ZÁŘÍ 

FILMOVÝ PÍSEK
13-16/10/2022
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čtvrtek 1. září od 13:00 
ZASEDÁNÍ VOLEBNÍ KOMISE

pondělí 5., 12., 19., 26. září od 18:00 | Hudební sál
TK TORRA PÍSEK – taneční kurzy pro děti a mládež
Taneční kurzy latinskoamerických a standardních tanců pro 
děti a mládež pod vedením Viktora a Tamary Houdkových.

úterý 6., 13., 20., 27. září od 15:00 | Hudební sál
středa 7., 14., 21. září od 15:00 
čtvrtek 8., 15., 22., 29. září od 15:00 
FLASH DANCE LABUŤ – kurzy pro děti
Baletní a rytmická školička pod vedením Marty Kotrbové.

středa 7. září od 16:00
INFORMAČNÍ SCHŮZKA S MATURANTY

čtvrtek 8. září - sobota 10. září 
PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
Přijímáme podzimní a zimní dětské a těhotenské oblečení, 
kočárky, dětské potřeby, sportovní vybavení… 
PŘÍJEM – čtvrtek 8. září 15:00 -18:00 
PRODEJ – pátek 9. září 9:00 - 16:30 
VÝDEJ – sobota 10. září 9:00 - 10:00
Formulář a podrobné podmínky prodeje najdete na face-
bookové skupině Nová burza ve starém kabátě nebo pište 
na e-mail detskaburzapisek@gmail.com.

neděle 11., 18., 25. září od 16:00 a 17:00 | Hudební sál
LATINAS DANCE PRO ŽENY
Rytmem latinsko – amerických tanců provází Kateřina Sně-
hotová. Od 16 hodin začátečníci, od 17 hodin pokročilí.

neděle 11., 18., 25. září od 19:00 
TANEČNÍ KURZY |C| – vedou Viktor a Tamara Houdkovi
úterý 13., 20., 27. září od 19:00
TANEČNÍ KURZY |A| – vedou Viktor a Tamara Houdkovi
středa 14., 21, 26. září od 19:00 
TANEČNÍ KURZY |B| – vedou Václav a Jana Zachovi
Pravidelné podzimní taneční kurzy pro mládež. Vstup pouze 
ve společenském oděvu.

pátek 16. září od 19:00 | předprodej 130 Kč | na místě  150 Kč
TANEČNÍ VEČER 
Pro začátečníky i pokročilé. Program připravují zkušení ta-
nečníci manželé Tomáš a Hanka Urbanovi.

sobota 17. září od 10:00
SETKÁNÍ NEJSTARŠÍCH OBČANŮ SE STAROSTKOU MĚSTA

čtvrtek 22. června od 13:00 
ZASTUPITELSTVO MĚSTA PÍSKU

sobota 24. září od 9:00 
ŠACHOVÝ TURNAJ – O pohár starostky města Písku 
Turnaj pořádaný rovněž jako přebor jihočeského kraje 
v rapid šachu je organizován pod záštitou starostky města 
Písku. Pořádá Šachový oddíl ŠACHklub PÍSEK.

čtvrtek 29. září od 17:00 | 120 Kč
SENIOR VEČER – Toulavá kapela

sobota 17. září od 11:00  
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 
V rámci projektu se otevřou brány nejzajímavějších pamá-
tek. Nabídneme vám komentované prohlídky v prostorách 
Divadla Fráni Šrámka. Pořádá město Písek.

úterý 27. září od 19:00 | 450 Kč
S LÁSKOU MARY |C|
Divadlo Bolka Polívky
Hořká komedie o tom, že životu se má jít naproti. Connie, 
Leona, Millie a Mary jsou dámy z amerického jihu. Jejich 
největším povyražením za posledních 30 let je pravidelná 
partička bridže. Když jedna z nich náhle zemře, ostatní si 
půjčí popel zemřelé kamarádky na poslední společnou hru. 
Když zjistí, že jim Mary posmrtně posílá pozoruhodný dá-
rek, z poklidného dýchánku se stane nejdivočejší mejdan, 
který by si kdy dokázaly představit. Také si ale uvědomují, 
že „žít“ znamená pořádně si život „užít“, dokud není pozdě.
Hrají: Veronika Žilková, Eva Novotná / Gabriela Štefanová, 
Hana Halberstadt, Elena Trčková / Simona Rejdová, Ond-
řej Dvořák

pátek 30. září od 19:00 | předprodej 390 Kč | na místě 450 Kč
RUDY LINKA TRIO 
Na koncertě světoznámého kytaristy a jazzmana Rudyho 
Linky vystoupí hosté Rudy Roystonem (bicí) a Alune Wade 
(baskytara).

sobota 10. září od 15:00 
COOL V PLOTĚ 
Na multižánrovém festivalu vystoupí Irena Budweiserová 
a Markéta Schley Reindlová. 

sobota 17. září od 13:00 
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 
Nabídneme vám komentovanou prohlídku v prostorách 
kostela Nejsvětější Trojice. Pořádá město Písek.

neděle 25. září od 19:00 | předprodej 180 Kč| na místě 200 Kč
KINSKY TRIO PRAGUE
Jedná se o přeložený koncert z 19. 4. 2022, vstupenky zů-
stávají v platnosti. Kinsky Trio Prague, ve složení Veronika 
Böhmová - klavír, Lucie Sedláková Hůlová - housle a Martin 
Sedlák – violoncello, patří k předním českým komorním 
souborům. 

úterý 6. září do 30. září
CYKLY – Valentin Horba a Josef Duspiva
Vernisáž výstavy obrazů se uskuteční v úterý 6. září v 17 
hodin. O hudební doprovod se postará neznámá šumavská 
kapela  - NeŠuKa.

čtvrtek 1., 8., 15., 22., 29. září od 9:30 a 10:45 | Bílý 
beránek 
pondělí 5., 12., 19., 26. června od 16:15 a 17:30 
FELDENKRAISOVA METODA – Pohybem k sebeuvědomění
Pomalé cvičení vhodné pro všechny věkové kategorie. 
Vede akreditovaná lektorka FM Jana Peřinová.
Rezervace nutná na tel.: 776 286 532.

Koncertní síň Trojice
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