
Cipískoviště 2014 pro vás připravili:

  STARÉ DOBRÉ ČASY VE FILMU
  vstupné na každý jednotlivý fi lm 20 Kč

 17:30 h  STARÉ POVĚSTI ČESKÉ – archivní kopie, 
1952, 91 minut

 20 h  HAŠKOVY POVÍDKY ZE STARÉHO 
MOCNÁŘSTVÍ, 1952, 80 minut

 10 h  MALÝ BOBEŠ, 1961, 76 minut
 17:30 h  VZORNÝ KINEMATOGRAF HAŠKA 

JAROSLAVA, 1955, 96 minut
 20 h  STARÉ POVĚSTI ČESKÉ – archivní kopie, 

1952, 91 minut

 10 h  MALÝ BOBEŠ VE MĚSTĚ, 1962, 83 minut
 17:30 h  HAŠKOVY POVÍDKY ZE STARÉHO 

MOCNÁŘSTVÍ, 1952, 80 minut
 20 h  VZORNÝ KINEMATOGRAF HAŠKA 

JAROSLAVA, 1955, 96 minut
fi lmové produkce pořádá: Centrum kultury Písek o.p.s.

pátek 16. května

sobota 17. května

neděle 18. května

Park Na Trubách

Městský sportovní areál (Burketova 303)

 13–17 h  Pochod pohádkovým lesem
  Tradiční putování s plněním pohádkových úkolů 

na 14 stanovištích. Poslední start v 16:00 h. 
V místě startu a cíle doprovodný program.
Na místě se vybírá startovné.

pořádají: Spolek T.K.Písek, DDM Písek

 od 9 h  Turnaj smíšených dvojic v plážovém 
volejbale, přihlášky do 14.5. na http://
beachpisek.netstranky.cz. V případě 
nepříznivého počasí bude turnaj odložen. 

11:30–12:30 h  Možnost vyzkoušet si plážový volejbal 
pro veřejnost

pořádá: TJ Sokol Písek, oddíl volejbalu

sobota 17. května

neděle 18. května
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zKino Portyč (Čechova 406)

Výstava fotografi í „Cipískoviště – BYLO NEBYLO“ – 
zachycení okamžiku, momentu a atmosféry Cipískoviště 
minulých let z pohledu píseckých fotografů. Výstava bude 
přístupná od pátku 16. května do neděle 1. června v době 
fi lmových projekcí ve foyer kina. 
 pořádá: Centrum kultury Písek o.p.s.

 9–17 h  Výtvarné dílny
  výroba mýdla (již od 3 let, 30 Kč)
  výroba svíček (již od 3 let, 30 Kč)
  drátkování šperků (30 Kč)
  smaltování lžiček a přívěšků (již od 3 let, 50 Kč)
  malování na obličej (50 Kč)
pořádají: Šikovní výtvarníci 

sobota 17. a neděle 18. května

Vstupné na uvedené 
programy je bezplatné, 
výjimky jsou uvedeny 
u jednotlivých akcí.S CIPÍSKEM – www.geofun.cz/zlaty-pisek/

Změna programu vyhrazena, 
aktuální stav a podrobnosti naleznete na 
www.cipiskoviste.cz

PÍSEK – CENTRUM MĚSTA



Náplavka řeky Otavy u Kamenného mostu

Havlíčkovo náměstí

Koncertní síň sv. Trojice (Svatotrojická ulice)

Fügnerovo náměstí

Městský ostrov

Palackého sady

Nábřeží 1. máje mezi Kamenným a Novým mostem

Městská knihovna (Alšovo náměstí 85)

Stavba soch z písku na námět „Písek za císaře pána“
pískosochaři: MgA. Jiří Kašpar, MgA. Josef Faltus
Kromě náplavky bude jedna další socha umístěna u Městské 
elektrárny.

 16:30 h Vernisáž soch z písku s vystoupením 
parkourové skupiny Family of Move

pořádá: Město Písek ve spolupráci s Centrem kultury Písek o.p.s.

 od 8 h Draci mezi mosty
1. ročník závodu dračích lodí píseckých 
základních a středních škol, odpoledne tréninky 
a jízdy pro veřejnost

 8–19 h Zrcadla na náměstích
Zrcadlové bludiště o ploše 50 m2, vstupné pro 
děti do 10 let zdarma

 pořádá: Řemesla v odrazu zrcadel o.p.s.

 16 h  Koncert přípravek ZUŠ Písek
pořádá: ZUŠ Písek

 15–17 h Tvůrčí dílna NADĚJE Písek

 15–15:30 h  Vystoupení předškolního klubu 
Margaretka – středisko Nábřeží, 
vystoupení předškolního klubu Chaloupka 
– středisko Svatoplukova, vystoupení dětí 
– středisko Purkratice

 15:30–15:45 h Vystoupení Barbory Málkové – píseň 
z Mraveniště a Natálie Albertové – hra 
na bongo

 15:45–16 h  Vystoupení dětí K13 z NZDM Ostrov
 16–16:15 h  Vystoupení Davida Šarközyho na klávesy
 16:15–16:30 h Vystoupení romské skupiny s vlastní verzí 

písně Mraveniště, vystoupení MŠ Písek 
a Tanečního klubu Street 4 all

 16:30–17 h  Vystoupení romské kapely Sam Roma
 doprovodné aktivity: tvořivé dílny, disciplíny pro děti 
na stanovištích

pořádají: NADĚJE ve spolupráci se Sladovnou Písek o.p.s.

 22–02 h  Afterparty s GOOD COMPANY
  AC/DC revival, CHER, Retro Rock Music
  vstupné 30 Kč

 20–02 h  Trance Island 
  celovečerní taneční trance party

vstupné muži 50 Kč, ženy zdarma

 13–17:30 h  Dětské odpoledne s Petrou a jejím 
týmem

  Program plný her a soutěží s Petrou 
a jejím týmem se zaslouženými odměnami 
a dětskou diskotékou. Vystoupí také vítězové 
největší pěvecké celorepublikové soutěže 
v Jihočeském kraji „ČESKÝ TALENT 2013“ 
a mistryně světa v rybolovné technice Kateřina 
Marková (Písek) s programem „Zpět přírodě“. 

  vstupné 10 Kč

pořádají: MUSIC PRODUCT s.r.o. a Petr Jirotka

 9–12 h  Robotem rovně aneb „autíčka v parku“
 13–16 h 6. ročník robotické soutěže
pořádá: Radioklub OK1KPI

 po celý den  Prezentace „Autismus není o autech“ 
pořádá: APLA Jižní Čechy

 CIPÍSKOVO POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE
 15 h  Žongléřská dílna Vojty Vrtka
 17:30 h  VOJTA VRTEK: Kabinet létajících úžasností
 18:15 h  TC Z.I.P. – taneční vystoupení
 18:30 h  AC SOLE – taneční vystoupení
 20 h  koncert: POLETÍME? banjo punk – turbo 

šansón

 10:30 h Dechová hudba města Písku
 13 h  STRINGS – od country po rock
 13–17 h  VYZKOUŠEJTE SI SPORTY (basketbal, 

casting sport, frisbee, hokejbal, parkour) 
vhodné pro děti do 10 let, start 
u skautského teepee v sadech, dále 
realizace na hřištích přilehlé ZŠ J. K. 
Tyla a v případě nepříznivého počasí 
v tělocvičnách školy

pořádají sportovní oddíly: Casting Písek, Family of Move, HC Švantlův 
dvůr Písek, Skauti Písek, TJ Sokol Písek – oddíl basketbalu a frisbee 

 15 h  Mažoretky Písek „MAŽORETKY DOMA 7“

 17 h  PÍSKOMIL SE VRACÍ ... a jeho kapela 
do kapsy. Dovádivá koncertní show pro 
děti i rodiče

 20 h  koncert: NEZMAŘI s hostem MIKY 
RYVOLOU
Vystoupení folkové legendy a křest nového 
CD Stopy bláznů

  HRAJEME SI NA CIPÍSKOVIŠTI
 9–11:30 h  SOUTĚŽE VE STAVĚNÍ HRADŮ pro děti 

z mateřských škol
VELKÁ ZAHRADNÍ PÁRTY I. – zábavní 
program Inky Rybářové

 13:30–15:30 h  SOUTĚŽE VE STAVĚNÍ HRADŮ
 14 h  AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ – vystoupení 

nejmladších účastníků Cipískoviště – dětí 
z píseckých jeslí z tanečního kroužku 
ČMELDA

 14:05 h  KAROLÍNA KAMBERSKÁ dětem „Říkadla 
a kříkadla“

 14:50 h  DANCE STYL O.S. – taneční vystoupení
 15 h  VELKÁ ZAHRADNÍ PÁRTY II. – zábavní 

program Inky Rybářové

 16:15 h  TK STREE4ALL – taneční vystoupení
 16:30 h  T–DANCE – taneční pohádka Malá 

mořská víla. Představí se všichni tanečníci 
tanečního studia T – Dance, jejichž 
tanečním stylem je contemporary

 17 h  TC Z.I.P. Písek – taneční vystoupení
 17:30 h  CAPOIERA – ukázky brazilského bojového 

umění spojeného s tancem
 18 h  HARMONY WELLNESS Club Písek – 

exhibiční vystoupení
 18:15 h  AC SOLE – taneční vystoupení

 20 h  koncert: VLADIMÍK MIŠÍK A ETC a IVAN 
HLAS TRIO

 10 h  Divadlo KPK – Kartáček, Pasta a Kelímek
Pohádková improvizace pro děti od 3 do 9 let 
v dětském oddělení knihovny

 od 13 h  Výtvarná dílna
Výroba originálních visaček na dveře v klubovně 
knihovny

pořádá: Městská knihovna Písek

 od 10 h Draci mezi mosty
7. ročník závodu dračích lodí, zahájení závodu 
v 9:45 h a vyhlášení výsledků ca v 17 h 
v Palackého sadech

pořádá: Sport agency Altis

 13–17 h  Soutěž Železný hasič Písek 2014
Soutěžní disciplíny v kategorii TFA (silový 
víceboj) hasičů a hasiček z celé ČR.

pořádají: Hasiči města Písek ve spolupráci s Centrem kultury o.p.s.

ca od 5. května

pátek 16. – neděle 18. května

pátek 16. května

pátek 16. května

pátek 16. května

sobota 17. května

neděle 18. května

sobota 17. května

neděle 18. května

pátek 16. května

pátek 16. května

pátek 16. května

pátek 16. května

sobota 17. května

neděle 18. května

Kulturní a zábavní programy v Palackého 
sadech pořádá Centrum kultury Písek o.p.s. 

Sladovna (Velké náměstí 113)

 9–16 h  RAZÍTKOVÁ a LOUTKOVÁ dílna na lesní 
téma

 13–16 h  DEN LESŮ MĚSTA PÍSKU
Zábavné a naučné odpoledne (poznávací 
kvízy, lesnická pedagogika, sokolníci, trubači, 
rozhovory s lesníky – k výstavě LES – Příběhy 
pěti stromů)

 16 h  Slavnostní uvedení knihy „MOŘE LESŮ aneb 
písecké lesy včera a dnes“

 17 h  Vernisáž výstavy LES – Příběhy 
pěti stromů, hudební doprovod 
MAMAPAPABANDA

 18–20 h  TEA JAY IVO – Vintage Cool Music
Hudba od let padesátých k dnešnímu electro 
swingu zahraje ve dvou setech k tanci 
i poslechu.

 20 h  LESNÍ ZVĚŘ
  Intuitivní kapela propojující zážitky se zvukem. 

Nu–jazzový místopis. 
 23 h  JAM & Tea Jay Ivo

Afterparty – další set hudby k tanci i poslechu

pořádá: Sladovna Písek o.p.s.

sobota 17. května


