
TZ04: Cipískoviště 2015 pro celou rodinu 

Přípravy Cipískoviště 2015 v Písku vrcholí. V rámci akce připravilo Centrum kultury Písek 

o.p.s. komponovaný program v Palackého sadech a kině Portyč, který zaujme všechny 

generace - od předškoláků až po seniory. Nabitému víkendovému programu Cipískoviště 

předchází ještě čtvrteční audio-vizuální projekt multiinstumentalisty Jiřího Stivína 

s programem DI-VI-DLO v koncertní síni Trojice. 

Pátek 15. května: Dopoledne je věnováno hlavně dětem z mateřských škol. Pro ně budou 

v parku připraveny čtyři kopy písku, jež se jejich přičiněním promění v hrady a zámky. 

Zúčastní se i mimopísecké školky, které přímo na místo zdarma doveze autobus ČSAD 

České Budějovice. Nejhezčí díla budou odměněna. Kdo právě nebude stavět, může se 

zapojit do programu Inky Rybářové s názvem Hrátky na pohádky. Odpoledne bude dětský 

program pokračovat, nejmenší děti mohou čarovat s Inkou nebo si hrát na písku, střídat se 

budou písecké spolky a soubory. První den akce bude završen koncertem Michala Prokopa 

s jeho doprovodnou kapelou Framus 5. 

Sobota 16. května: Odpoledne bude opět patřit dětem a píseckých souborům. V Cipískově 

pohádkovém odpoledni se představí Vojta Vrtek s vystoupením Kabinet létajících úžasností. 

Následovat bude divadelní představení s velkými loutkami O kouzelné kuličce. Večerní 

koncert slovenské punk-rock-ska kapely Horkýže Slíže si zcela jistě nenechají ujít 

návštěvníci všech věkových kategorií. Jako jejich předskokan vystoupí rocková kapela 

BAREBONE z Kypru. 

Neděle 17. května: Odpolední program v Palackého sadech je určen především střední a 

starší generaci, na své si ale přijdou i ti co mají rádi módní přehlídky nebo country. Zahraje 

oblíbená Dechová hudba města Písku, Písecká firma Jitex Comfort představí nejnovější 

modely a po vystoupení píseckých mažoretek ostavíme, jak jinak než hudbou, dvacáté 

výročí založení místní kapely STRINGS.  

Ani letos nebudou chybět filmové projekce v kině Portyč. Téma husitství se promítne ve dvou 

snímcích, a to v rodinném animovaném snímku Husité (16. května od 10 hodin) a klasickém 

filmu Jan Hus režiséra Otakara Vávry (16. května od 18 hodin), zapůjčeného k tomuto účelu 

z Národního filmového archivu. Exkluzivní dokumenty o Písku a jeho okolí, taktéž z NFA, 

čekají návštěvníky kina Portyč v neděli 17. května dopoledne. MALÝ PÁN je název loutkové 

pohádky, která je připravena na nedělní odpoledne. Jedná se o premiéru rodinného filmu, 

který byl natáčen v okolí Písku a režisérem je písecký rodák, člen divadelního spolku Buchty 

a Loutky Radek Beran. 

Filmové projekce doplní fotografická výstava „Cipískoviště – bylo nebylo“ ve foyeru kina 

Portyč. Jedná se o zachycení okamžiku, momentu a atmosféry Cipískoviště minulých let 

z pohledu píseckých fotografů. Výstavu je možno zhlédnout od pátku 15. května do neděle 

7. června 2015 v době provozu kina. 

 

Více informací o akci je k dispozici na www.cipiskoviste.cz, www.ckpisek.cz 
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