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a
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spoJené se setkáníM a prezentaCí infoCenter
 královskýCH pŘeMyslovskýCH Měst,  odbornýM

syMpozieM význaMnýCH píseCkýCH rodáků,
pŘedstaveníM společenskýCH a kulturníCH

 instituCí a slavnostníM requieM

 VE DNECH čtVrtEk 10. říjNa a pátEk 11. říjNa 2019  

akCE probíHá poD záštitou
 starostky města písku 

mgr. EVy VaNžuroVé
a

posLaNCE ps čr juDr. oNDřEjE VEsELéHo•
prEzENtaCE

 práCHEŃskéHo muzEa, městské kNiHoVNy,
gaLEriE „sLaDoVNa“,

Domu Dětí a mLáDEžE, 
muzEa městské ELEktrárNy V písku

FiLmoVÝCH škoL V písku
zákLaDNí uměLECké škoLy otakara šEVčíka•

FiLmy o městě písku – práCE stuDENtŮ FiLmoVÝCH škoL•
koNCErt skLaDatELE, básNíka 
a písNičkářE jarosLaVa Hutky•

sLaVNostNí rEQiuEm „za oběti totaLity“
poD VEDENím DirigENta oLDřiCHa VLčka•

místo koNáNí:

kuLturNí DŮm
kiNo portyč

práCHEňské muzEum 
městská kNiHoVNa

gaLEriE „sLaDoVNa“
muzEum městské ELEktrárNy V písku

DEtaiLNí program NaLEzNEtE Na:
www.CENtrumkuLtury.Cz

VšECHNy akCE jsou určENy široké 
VEřEjNosti a Vstup jE VoLNÝ!

program sEtkáNí jE 
V příLozE této pozVáNky

 iNFo:
stuDio jr s.r.o. čEské buDějoViCE

gallerycb@seznam.cz
t : +420 602 408 848

+420 605 152 035

CENtrum kuLtury města  písku
josef.kaspar@centrumkultury.cz

t : +420 603 913 307

královské pŘeMyslovské Město písek
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za poDpory:

 
stuDio jr s.r.o. čEské buDějoViCE

www.gaLLEryCb.Cz
gaLEriE zLatÝ kříž

kNěžská 411/6 V čEskÝCH buDějoViCíCH 
tEL.: +420 602 408 848

„města otakaroVa“ z.s. čEské buDějoViCE
www.mEstaotakaroVa.Cz

město písEk

práCHEňské muzEum 
městská kNiHoVNa

Vikariát římsko -  katoLiCké CírkVE
gaLEriE „sLaDoVNa“

zákLaDNí uměLECká škoLa otakara šEVčíka
DŮm Dětí a mLáDEžE

muzEum městské ELEktrárNy
FiLmoVé škoLy V písku

FiNaCt s.r.o.
stuDio jr s.r.o.

gaLEriE zLatÝ kříž
gaLiLEo proDuCtioN s.r.o.

sVaCom , s.r.o. praha
maNE HoLDiNg, a.s. české budějovice
biFa  společnost  s r.o. české budějovice


