PÍSEK, 15. – 17. května 2015
Změna programu vyhrazena,
aktuální stav a podrobnosti naleznete na

www.cipiskoviste.cz
Palackého sady
10–11

u řeky Otavy

další místa

po celý den náplavka/Čechova ulice:

10:00 kino Portyč: Exkluzivní
dokumenty z filmového archivu - Husitské zrcadlo, 1985; Jakou

• obří sochy z písku „Husité v písku v Písku“
• výstava „Doba husitská v Písku“
• veřejná sbírka klíčů do husitských kádí

barvu má Písek, několik filmů o Písku
a okolí; vstupné 30 Kč

11–12

a navíc...
13. května 19:00-22:15

NOC LITERATURY
více na www.knih-pi.cz

14. května 19:00 koncertní síň Trojice:

DI-VI-DLO JIŘÍHO STIVÍNA
předprodej 150 / na místě 180 Kč

13–14
14–15 14:00 Dechová hudba města Písku
15:30 Jitex Comfort s.r.o.
- módní přehlídka
15:45 Mažoretky Písek s hostem
z TCS LOUISIANA
16–17 16:15 Agentura Verona
- módní přehlídka

15–16

17–18

POBYT V PÍSKU PŘI CIPÍSKOVIŠTI
MŮŽETE VYUŽÍT I K NÁVŠTĚVĚ
PÍSECKÝCH PAMÁTEK:

13:00-18:00

Městský ostrov:
Dětské zábavné odpoledne
s Petrou a jejím
týmem

Program pro děti plný
zábavy, her a soutěží
o velké i malé ceny.
Soutěže Cipísek zpěváček, tanečník a šikulín
o cenu starostky města Písku. Prezentace
casting sportu…

16:30 zakončení
Cipískoviště s předáním cen
Vstupné 10 Kč

13:00-17:00
před Kulturním domem:
Soutěž
Železný hasič
Písek 2015

14:00-18:00
hřiště před
Letním kinem: 15:00 kino
Ukázky a možPortyč: Malý
nost vyzkoušení
pán, premiéra,
parkourového
sportu a street
workout
Koná se pouze
za příznivého
počasí

dobrodružný
loutkový film ČR,
vstupné 90 Kč

OTEVŘENÉ BRÁNY PÍSECKÝCH
KOSTELŮ – farní kostel Narození Panny

Marie, klášterní kostel Povýšení sv. Kříže
a filiální kostel sv. Václava – v květnu 2015
otevřeno o svátcích a víkendech,
www.kostelypisek.cz.

VYHLÍDKOVÁ VĚŽ DĚKANSKÉHO
KOSTELA V PÍSKU

18:00 STRINGS
18–21
- koncert k 20. výročí založení kapely

Vstupné na program je zdarma,
výjimky jsou uvedeny. Pořadatele
jednotlivých akcí a více informací
naleznete na www.cipiskoviste.cz.

Prácheňské muzeum v Písku, Památník
Adolfa Heyduka, Sladovna - galerie hrou,
Městská elektrárna, Galerie Portyč, Zemský
hřebčinec Písek spolupracují v rámci PÍSECKÉ BONUSOVÉ KARTY - v jednom místě
zaplatíte plné vstupné a dále již můžete
využívat bonusy, např. ve formě zvýhodněného vstupného u dalších partnerů

rezervujte na www.pisek.eu.

Přivezte své klíče
pískovým husitům

do Písku!
OTEVŘENÉ BRÁNY
PÍSECKÝCH KOSTELŮ

T
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neděle 17. května

12–13

Palackého sady

Sladovna

u řeky Otavy

08–09

8:30-11:00

09–10 Hrajeme si na Cipískovišti

Šikovní výtvarníci pořádají
výtvarné dílny
pro písecké
základní školy

soutěže ve stavění hradů pro děti z MŠ,
od 9:15 do 11:30 Hrátky na pohádky 10–11 zábavný program Inky Rybářové

11–12

16–17
17–18
18–19

14:00 Pohádkové písničky
vystoupení dětí z píseckých jeslí
14:00 Čarování s Inkou
zábavný program Inky Rybářové
15:30
TK Street4All - taneční vystoupení
15:45 For Body - sportovní aerobik
16:00 T-DANCE - taneční pohádka

14:00-17:00
Výtvarné dílny
(smaltování
lžiček, výroba
svícnu z vosku,
výroba misky,
razítkování
textilních tašek),
35 Kč

16:50 Mažoretky Sokol Písek
17:00 TC ZIP - taneční vystoupení

Dračí lodě - tréninky
a jízdy pro veřejnost

15–16

13:00-18:00 Tvořivá dílna s Krtečkem

pátek 15. května

14–15

2. ročník závodu dračích lodí
píseckých základních a středních
škol

od 15. května do 7. června v době filmových
projekcí ve foyer kina Portyč: Cipískoviště –
bylo/nebylo: výstava fotografií z minulých
ročníků akce ve foyer kina

10:00 Městská knihovna:

Další zábavné dopoledne s písničkami
a čtením Marka Šolmese Srazila

10:00-16:00
Workshop
výroba
mandaly

12–13
13–14

8:00-12:00
Draci mezi mosty
ZAHÁJENÍ CIPÍSKOVIŠTĚ

další místa

14:00-17:00
Fügnerovo náměstí:
Tvůrčí dílna NADĚJE
akce se koná pouze
za příznivého počasí

15:00 Městská
knihovna:
LUMPAČENÍ
V KNIHOVNĚ dramatická dílna

17:00 náplavka řeky Otavy
u Kamenného mostu:

17:30 Harmony Wellness Club
17:50
CAPOIERA - brazilské bojové umění
18:15
AC SOLE - sportovní vystoupení

16:00
sv. Trojice:

Jarní zpívání
malých zpěváčků

• Husité z písku v Písku – vernisáž soch
• Doba husitská v Písku – zahájení
venkovní výstavy
• Zahájení veřejné sbírky klíčů do
husitských kádí

19–20

20:00

20–22 Michal Prokop a Framus 5

koncert

21:30 Městský ostrov:

15.-17. května v nádvoří
Sladovny:
výstava fotografií sladoven,
pivovarský stánek

22–

08–09

8:00-16:00
09–10 Robotem
rovně aneb
autíčka
10–11
v parku,

13–14
14–15
15–16
16–17

ukázky, soutěže, házení pro zábavu

sobota 16. května

12–13

(smaltování
lžiček, výroba
svícnu z vosku,
výroba misky,
razítkování textilních tašek), 35 Kč

12:00-17:00 Frisbee

11–12

7. ročník soutěže robotů
a autíček,
starty v parku
u pošty 9:00,
10:30, 13:00,
14:30
vyhlášení
výsledků
ca v 16:15
na podiu
v Palackého
sadech

9:00-12:00
Výtvarné dílny

17–18
18:00

18–19 SKP karate Písek -

10:00-16:00
Workshop
výroba
mandaly
CIPÍSKOVO
POHÁDKOVÉ
ODPOLEDNE
15:00 Vojta
Vrtek: kabinet
létajících úžasností (žonglérské
vystoupení)
16:45 O kouzelné
kuličce aneb jak
Vojta k šikovnosti přišel - divadelní představení

13:00 Vystoupení Flashdance Labuť

Afterparty s Good Company
vstupné 30 Kč

22:00 Divadlo Pod Čarou:
Černý desky jsou dobrý

po celý den náplavka/Čechova ulice:

• obří sochy z písku „Husité v písku v Písku“
• výstava „Doba husitská v Písku“
• veřejná sbírka klíčů do husitských kádí

10:00-16:00

Draci mezi mosty

9:30
Městský sportovní areál:
Turnaj v beachvolejbalu,
přihlášky
do 13.05.2015

8. ročník závodu dračích lodí
zahájení 9:45 na podiu v Palackého
sadech, vyhlášení výsledků tamtéž
ca v 16:00

14:00-17:00
Výtvarné dílny

- pokračování,
35 Kč

17:00
Sladovnictví - slavnostní
otevření nových expozic

vystoupení

13:00-17:00
park Na Trubách: Pochod
pohádkovým
lesem

10:00 kino
Portyč: Husiti,

animovaný, 2013,
vstupné 30 Kč
11:30 kostel
sv. Václava:
představení projektu „Otevřené
brány píseckých
kostelů“
14:00 Divadélko
Nitka, Bakaláře:
Písecké pověsti

14 stanovišť
s úkoly, na místě
se vybírá startovné, poslední start
v 16:00

18:00 kino Portyč:
Jan Hus, 1954, vstupné 30 Kč

19–20 19:30 BAREBONE (Kypr) - vystoupení
rockové kapely

20–22 20:30 Horkýže Slíže - koncert slovenské punk-rock-ska kapely

22–

22:00 Afterparty s DJ Jorkos v Music
klubu Divadelka

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

22:00 Divadlo Pod Čarou:
Černý desky jsou dobrý

