Písecké památky při Cipískovišti

Draci mezi mosty

Gastronomie

Elektrárna královského města Písku

sobota 22. května

pátek 21. května

v pátek a v sobotu 9:00 - 23:00, v neděli 9:00 - 16:00

Nábřeží 1. máje mezi Kamenným a Novým mostem
13:00 - 18:00 Tréninky dračích lodí a jízdy pro veřejnost.

Plovoucí pódium na Otavě u Kamenného mostu
11:00
Křest piva „Otavský zlaťák“

Zachovalý secesní byt pootavského slavíka. Vstupné.

Prácheňské muzeum

Plovoucí pódium na Otavě u Kamenného mostu
9:45
Zahájení závodu
17:00
Vyhlášení výsledků závodu
Nábřeží 1. máje mezi Kamenným a Novým mostem
10:00 - 17:00 III. ročník závodu dračích lodí
o putovní pohár města Písku

pátek - neděle 9:00 - 18:00

Volné vstupné, sledujte zvláštní plakáty.

Sladovna
pátek - neděle 9:00 - 17:00
Kulturní prostor s řadou výstav včetně stálých expozic Po stopách ilustrace a Radek Pilař. V sobotu 22. května Den otevřených dveří, volné
vstupné v rámci Mezinárodního dne muzeí.

Věž děkanského kostela
pátek - neděle 13:00, 15:00, 17:00
Prohlídky věže s vyhlídkou ve skupinách, doporučujeme rezervaci
na www.icpisek.cz. Možnost rezervace ucelených skupin mimo tyto termíny.

po celou dobu konání akce
Vaříme Cipískům
- tradiční česká a regionální kuchyně

sobota 22. května
13:00 - 14:00 Házení šlehačkovým dortem na živý cíl
15:00 - 17:00 Písecký vodník v akci aneb jak to vypadá,
když se vynoří podvodní hlídač
Kamenného mostu

Nositel titulu „Evropské muzeum roku 1996“. V sobotu 22. května Den
otevřených dveří, volné vstupné v rámci Mezinárodního dne muzeí.

pátek 21:00 - 1:00
Muzejní noc 2010

party stan na Fügnerově náměstí (u Kamenného mostu)

Frisbee
pátek 21. května
nábřeží před Kulturním domem
17:00 - 20:00 Propagační stánek
ukázky sportů s létajícím diskem, informace, možnost
vše si vyzkoušet

sobota 22. května
Městský sportovní areál a fotbalové hřiště TJ Hradiště
9:00 - 18:00 Spring Spirit 2010
rozehrávka kvalifikačního turnaje pro Mistrovství ČR
ve frisbee ultimate

nábřeží před Kulturním domem
10:00 - 17:00 Propagační stánek
ukázky sportů s létajícím diskem (ultimate, discgolf,
freestyle) v podání hráčů TJ Sokol Písek a přizvaných
hostů, videoprojekce z prestižních turnajů, ukázky
technik hodů a chytů, informace o sportu, možnost
vše si vyzkoušet, soutěže pro děti

neděle 23. května
Městský sportovní areál a fotbalové hřiště TJ Hradiště (zde do 15:00)
9:00 - 17:00 Spring Spirit 2010
finálová část kvalifikačního turnaje pro Mistrovství
ČR ve frisbee ultimate, komentované finále od 14:00
v Městském sportovním areálu

nábřeží před Kulturním domem
10:00 - 15:00 Propagační stánek
ukázky sportů s létajícím diskem, videoprojekce
z prestižních turnajů, ukázky technik hodů a chytů,
informace o sportu, možnost vše si vyzkoušet

Výlety parním vlakem Cipískem
(a autobusem na programy Cipískoviště)
sobota 22. května
Parním vlakem Cipískem z Č. Budějovic (odjezd v 8:27),
Hluboké (8:41), Zlivi (8:50), Dívčic (9:00), Číčenic (9:10),
Protivína (9:24) a Putimi (9:35) do Písku (příjezd v 9:41)

ortovní

ěstský sp
areál

směr M

Dále možnost přepravy autobusem ČSAD do centra města (Výstaviště),
odjezd autobusu od železniční stanice Písek hlavní nádraží v 10:00.

Výlet parním vlakem Cipískem
odjezd z Písku hlavního nádraží v 10:09, návrat ve 12:36, vlak pokračuje
směrem Čížová, Vráž, Čimelice, Mirovice, Březnice a zpět. Po příjezdu ve
12:50 možno využít autobus ČSAD směr centrum (Budovcova) a Pohádkový les.

Parním vlakem Cipískem do Č. Budějovic (odjezd z Písku v 17:44)
Z centra města možnost přepravy autobusem ČSAD k železniční stanici
Písek hlavní nádraží, odjezd z Výstaviště v 17:15 hod.
Rodinné celodenní jízdenky (2 dospělí, 3 děti do 15 let) 200 Kč, na trase Březnice - Písek 100 Kč; jednosměrné jízdné Č.Budějovice - Březnice
100 Kč, zpáteční 160 Kč; jednosměrné jízdné Březnice - Písek 60 Kč; děti
do 15 let 50% sleva z jízdného; přeprava jízdních kol 20 Kč/ks/celý den.

1,5 km

21. – 23. května 2010

pátek a sobota 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

neděle 23. května

vyrobený pro společný projekt měst Písek, Strakonice,
Horažďovice a Sušice „Otavská plavba“

Zahájení letní turistické sezóny v Písku

Památník Adolfa Heyduka

Přihlášky týmů do 15.05. (www.draci-lode.cz).

Město Písek, odbor kultury a cestovního ruchu,
za podpory agentury CzechTourism pořádá

Nejstarší veřejná vodní elektrárna v Čechách, v provozu a zblízka.
Denní i noční prohlídky muzea včetně nových exponátů. Vstupné. Europromenáda od 17:00 uzavřena, přístup z jižní části ulice Podskalí.

Sochy z písku
pátek 21. května

Palackého sady
10:00 - 14:00 Robotem rovně aneb Autíčka v parku
10:00 start 1. kola, 11:00 start 2. kola,
12:00 start 3. kola, 13:00 vyhlášení výsledků

Zahrada Kulturního domu
8:30 - 11:30 Pískové tvůrčí dílny
pro mateřské školky

13:00 - 16:00 Pískové tvůrčí dílny

Sladovna (v případě příznivého počasí na nádvoří)
10:00
Jak si pejsek roztrhl kalhotky

pro rodiny a dětské kolektivy

sobota 22. května
Náplavka u Kamenného mostu
11:00
Sochy z písku v Písku - vernisáž
14:00 - 18:00 Pískové tvůrčí dílny
pro starší děti a dospělé, registrace (50 Kč) do 21.05.
na www.cipiskoviste.cz, dále na místě

neděle 23. května
Plovoucí pódium na Otavě u Kamenného mostu
16:00
Vyhlášení nejlepších pískosochařů

(Nejen) pro děti
pátek 21. května
Zahrada Kulturního domu
8:30 - 11:30 Veselé hraní s divadlem VeTři
13:00
14:00

pohádky, písničky, tanečky a soutěže ve stavení hradů
Listování s knihovnou - Příběhy včelích medvídků
scénické čtení z díla Jiřího Kahouna vhodné pro děti
mladšího školního věku

Vystoupení dětí z píseckých jeslí
taneční vystoupení na hudební motiv z oblíbené pohádky

14:10 - 16:30 Zábavní program pro rodiny
Odpoledne plné rekordů: Bublinoví rekordmani, mistr
světa v ovládání biče, balonková show. Hostem odpoledne je Michaela Dolinová s dětským programem.

16:30

Listování s knihovnou - Lichožrouti
scénické čtení z knihy Pavla Šruta oceněné cenou Magnesia Litera 2009 o záhadném tvoru žeroucím ponožky a tvořícím tak z párů licháče. Pro diváky bez rozdílu
věku.

sobota 22. května
Zahrada Kulturního domu
10:00 - 17:00 Cipískoviště
možnost hry s pískem pro vaše ratolesti

maňáskové divadlo souboru Nitka

10:00 - 17:00 Ukázky řemesel na nádvoří
kovář, dřevěné hračky a skládačky

10:00 - 17:00 Dílny pro děti i dospělé
korálkování, drátování, reserváž na látku, práce s papítem, látkou a výroba ozdobných placek, twist art

14:00

O Vendule a Vitouškovi
divadelní představení pro děti souboru Prácheňské
scény

Park Na Trubách
13:00 - 16:00 Pohádkový les
Zábavné putování s dvanácti pohádkovými stanovišti
a doprovodným programem, startovné 30 Kč za dítě.
Zvláštní autobus ČSAD na Pohádkový les odjíždí ve
12:50 od železniční stanice Písek hlavní nádraží, dále
zastávky Nádražní - Budovcova - Harantova - Na Trubách; v 16:15 po téže trase zpět. Doprovodný program
do 17:00.

neděle 23. května
Zahrada Kulturního domu
10:00 - 17:00 Cipískoviště
možnost hry s pískem pro vaše ratolesti

Městský ostrov
14:00 - 18:00 Dětské zábavné odpoledne s Petrou a týmem
Dětská diskotéka, „Cipísek zpěváček a Cipísek tanečník
2010“, soutěže o ceny, vstupné 10 Kč.

Změna programu vyhrazena
Infocentrum Písek
Heydukova 97, 397 01 Písek
tel.: 382 213 592
e-mail: icpisek@mupisek.cz

www.cipiskoviste.cz

Hudební a jiná vystoupení

neděle 23. května

čtvrtek 20. května

Plovoucí pódium na Otavě u Kamenného mostu
10:00
DUHA

Koncertní síň Trojice
19:00
VERA LOVE and George Kay Band
Vera Love - zpěv, Georg Kozel - baskytara, zpěv, Jerry
Campbell - kytara, zpěv, Láďa Malina - bicí
vstupné 160 Kč

netradiční dudácká muzika

13:00

Mandelinky, Berušky, Zvonky (ZUŠ O. Ševčíka Písek),
Zvoneček (DDM Písek), Javořičky (ZUŠ B. Smetany
Plzeň)

18:00
GANG ALA BASTA*
19:30
CHARLIE STRAIGHT*
20:30
GULO ČAR*
Městský ostrov
22:30
After party
Good Company a hosté, vstupné 10 Kč

sobota 22. května
Sladovna (v případě příznivého počasí na nádvoří)
12:00
Country kapela Kotva
15:30
Swing Trio
Koncertní síň Trojice
19:00
Společný koncert píseckého pěveckého sboru
Sonitus a smíšeného sboru Záboj
Dvůr Králové, vstupné 50 Kč
Plovoucí pódium na Otavě u Kamenného mostu
21:00
CARMINA BURANA*
Scénické provedení oratoria Carla Orffa s doprovodem ohňostrojů a pyrotechnických efektů. Účinkují
Filharmonie Hradec Králové s dirigentkou Miriam
Němcovou, Vysokoškolský umělecký sbor Praha, soubor historického tance, skupina historického šermu Armentum, tanečníci s ohni Inflamenus. Sólisté Monika
Brychtová - sopran, Michal Vojta - tenor, Jakub Kettner - baryton, baletní sólisté Marcela Hlobilová a Petr
Jirsa.

Městský ostrov
22:30
After party
Beelee beat z Deellee, vstupné 10 Kč

LINE DANCE PARTY
na řece se souborem Louisina

15:00

Písecké zájmové soubory
oddíl aerobiku při ZŠ J. Husa, Flash Dance Labuť, děti
z komunitního centra Naděje Písek, oddíl aerobiku AC
SOLE a taneční skupina STREET4ALL

pátek 21. května
Plovoucí pódium na Otavě u Kamenného mostu
11:00
Písecká čtyřka Josefa Nováka
14:00
Dechová hudba města Písku
16:00
Vystoupení dětských pěveckých sborů

SPOLUPOŘADATELÉ:

16:10

SBORISSIMO
vystoupení pěveckého sboru DDM Písek

19:00
JANA KOUBKOVÁ QUARTET*
20:30
LAĎA KERNDL and Jazz Friends Band*
Koncertní síň Trojice
19:00
Koncertní provedení mše D dur
zvané Lužanská od Antonína Dvořáka v provedení
dětského pěveckého sboru Domino Tábor a jeho hostů
vstupné 50 Kč
Vstupenky na koncerty na plovoucím pódiu označené * (společné
vstupné na celý blok navazujících akcí daného večera) lze zakoupit v předprodeji CK Písek - Kulturní dům, Nábřeží 1. máje 1605,
tel.: 382 734 711, www.ckpisek.cz - v ceně na všechny tři dny
za 150 Kč, na jednotlivé dny po 70 Kč. Vstupenky bude také možno
zakoupit na místě v ceně na všechny tři dny za 180 Kč, na jednotlivé
dny po 90 Kč.

HLAVNÍ PARTNEŘI:

PARTNEŘI:

textilní haly, velkoprostorové stany, party stany, markýzy,
pergoly, clony, autoplachty, speciální zastřešení

www.velkostany.cz

e-mail: info@velkostany.cz
tel.: +420 547 212 976

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

