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V tomto vydání ČasoPísku vás provedeme další zajímavou 
historickou stavbou, která je součástí našeho píseckého 
kulturního dědictví. Nalézá se v části Písku, kde původně 

stávala nejstarší písecká nemocnice. Ta přiléhala ke hřbitovní 
zdi a vcházelo se do ní rovněž ze hřbitova… (snad aby pacienti 
špitálu měli jasnou vyhlídku na své uzdravení). 

A právě v těchto místech již téměř půl tisíciletí stojí hřbitov 
a kostel původně zasvěcený Svaté (Nejsvětější) Trojici*. Sakrálním 
účelům sloužil do 70. let minulého století, kdy jej do vlastnictví 
získalo tehdejší Okresní muzeum v Písku, které kostel přeměnilo 
na koncertní a výstavní síň. Dřívější trudný účel hřbitovní svatyně 
byl tak nahrazen o poznání radostnějším místem pro setkávání 
se s hudbou, výtvarným uměním, ale také třeba s páry do 
manželství zde vstupujícími za zvuků místních unikátních varhan. 

Než vám dnešní podobu Trojice představíme na dalších 
stránkách, vězte, že její historie je opředena i temným 
tajemstvím vampyristického pohřbívání. Pod podlahou kostela 
byl při průzkumu nalezen nebožtík s vyvrácenou lebkou a zčásti 
vytrhanými zuby. Pohřeb nese jasné znaky vampyristické pověry, 
kdy pozůstalí vykroutili pohřbenému hlavu, aby jim nemohl škodit. 
V hrobě odpočívá zřejmě některý z francouzských důstojníků, 
kteří v roce 1741 při „okupaci“ města podlehli epidemii. 

Dnes už se zde samozřejmě nepohřbívá a rozsáhlou 
úpravou na konci 70. let vznikl pietní park, kde se můžeme 
prostřednictvím 88 označených hrobů dozvědět mnoho 
zajímavého o osobnostech Písecka, které zde byly zejména 
v  předminulém století pohřbeny. 
—
* v křesťanském pojetí trojjedinosti otec—syn—duch svatý, nejedná se tedy 
o gastronomický pojem Svaté trojice — tedy směsi krájené cibule, papriky a celeru

SLOVO ÚVODEM HOUSLOVÉ KURZY

1—12/7 » Trojice

Mezinárodní hudební kurzy



PAVLÍNA JÍŠOVÁ ARAKAIN

středa 8/7 » zahrada KD pátek 10/7 19:00 » letní kino

Mezinárodní hudební kurzy Metalová kapela Arakain se představí na řadě letních open 
air akcí, velké festivaly nahradí letní parkety a menší 
amfiteátry. Kapela se po více jak třiceti letech prakticky 

vrátí ke svým kořenům, na místa, kde začínala. 
V rámci letního turné zavítá 10. července i do píseckého 

letního kina. Těšit se můžete na písně z nové desky Jekyll & 
Hyde, ale i léty prověřené hity nebo songy z celé historie kapely. 
Současnou sestavu tvoří kytarista a zakládající člen kapely Jiří 
Urban, baskytarista, který působí v kapele již od roku 1986, 
Zdeněk Kub, Miroslav Mach (kytara), zpěvák Jan Toužimský a 
bubeník Lukáš „Doxa“ Doksanský. Kapacita a počet vstupenek 
je omezen dle aktuálních nařízení Vlády ČR. Fanoušci by si tak 
měli s nákupem vstupenek pospíšit. Zakoupit je můžete na www.
centrumkultury.cz  nebo na portálu Ticketstream.



ELIŠKA KOTLÍNOVÁ

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

LA PUTYKA — KALEIDOSCOPE

středa 15/7 19:00 » zahrada KD

středa 22/7 » zahrada KD neděle 26/7 » letní kino

Sedmnáctiletá zpěvačka Eliška Kotlínová má za sebou 
řadu hudebních úspěchů. K těm největším patří 1. místo v 
celorepublikovém finále soutěže Folky Tonk v letech 2017 a 

2018 a vítězství Divácké Porty 2019 na celorepublikovém kole v 
Řevnicích. 

Jde si svojí vlastní multižánrovou cestou, zpívá a hraje, co 
ji baví. Kromě zpěvu zvládá také hru na ukulele, kytaru a klavír. 
Za doprovodu kapely vystupuje převážně s autorskou tvorbou 
na festivalech, koncertech a slavnostech. Hlavním tématem jejích 
vlastních písní je hledání se v tomhle divném světě a této době. Ať 
už v hudbě, nebo v normálním životě, chce být prostě svá. „A to, 
že bych svojí tvorbou mohla oslovit alespoň malou skupinu lidí je 
neskutečná motivace, abych v tom, co se snažím dělat, pokračovala“.
charakterizuje se mladá písničkářka. 

Nechte se oslovit i vy a přijďte na koncert Elišky Kotlínové, 
která v rámci Píseckého kulturního léta vystoupí 15. července na 
zahradě Kulturního domu.

Sedmnáctiletá zpěvačka Eliška Kotlínová má za sebou 
řadu hudebních úspěchů. K těm největším patří 1. místo v 
celorepublikovém finále soutěže Folky Tonk v letech 2017 a 

2018 a vítězství Divácké Porty 2019 na celorepublikovém kole v 
Řevnicích. 

Jde si svojí vlastní multižánrovou cestou, zpívá a hraje, co 
ji baví. Kromě zpěvu zvládá také hru na ukulele, kytaru a klavír. 
Za doprovodu kapely vystupuje převážně s autorskou tvorbou 
na festivalech, koncertech a slavnostech. Hlavním tématem jejích 
vlastních písní je hledání se v tomhle divném světě a této době. Ať 
už v hudbě, nebo v normálním životě, chce být prostě svá. „A to, 
že bych svojí tvorbou mohla oslovit alespoň malou skupinu lidí je 
neskutečná motivace, abych v tom, co se snažím dělat, pokračovala“.
charakterizuje se mladá písničkářka. 

Nechte se oslovit i vy a přijďte na koncert Elišky Kotlínové, 
která v rámci Píseckého kulturního léta vystoupí 15. července na 
zahradě Kulturního domu.



BONSAI č. 3

středa 29/7 » zahrada KD

Sedmnáctiletá zpěvačka Eliška Kotlínová má za sebou 
řadu hudebních úspěchů. K těm největším patří 1. místo v 
celorepublikovém finále soutěže Folky Tonk v letech 2017 a 

2018 a vítězství Divácké Porty 2019 na celorepublikovém kole v 
Řevnicích. 

Jde si svojí vlastní multižánrovou cestou, zpívá a hraje, co 
ji baví. Kromě zpěvu zvládá také hru na ukulele, kytaru a klavír. 
Za doprovodu kapely vystupuje převážně s autorskou tvorbou 
na festivalech, koncertech a slavnostech. Hlavním tématem jejích 
vlastních písní je hledání se v tomhle divném světě a této době. Ať 
už v hudbě, nebo v normálním životě, chce být prostě svá. „A to, 
že bych svojí tvorbou mohla oslovit alespoň malou skupinu lidí je 
neskutečná motivace, abych v tom, co se snažím dělat, pokračovala“.
charakterizuje se mladá písničkářka. 

Nechte se oslovit i vy a přijďte na koncert Elišky Kotlínové, 
která v rámci Píseckého kulturního léta vystoupí 15. července na 
zahradě Kulturního domu.

MONSTER MEETING

sobota 1/8 » letní kino

Metalová kapela Arakain se představí na řadě letních open 
air akcí, velké festivaly nahradí letní parkety a menší 
amfiteátry. Kapela se po více jak třiceti letech prakticky 

vrátí ke svým kořenům, na místa, kde začínala. 
V rámci letního turné zavítá 10. července i do píseckého 

letního kina. Těšit se můžete na písně z nové desky Jekyll & 
Hyde, ale i léty prověřené hity nebo songy z celé historie kapely. 
Současnou sestavu tvoří kytarista a zakládající člen kapely Jiří 
Urban, baskytarista, který působí v kapele již od roku 1986, 
Zdeněk Kub, Miroslav Mach (kytara), zpěvák Jan Toužimský a 
bubeník Lukáš „Doxa“ Doksanský. Kapacita a počet vstupenek 
je omezen dle aktuálních nařízení Vlády ČR. Fanoušci by si tak 
měli s nákupem vstupenek pospíšit. Zakoupit je můžete na www.
centrumkultury.cz  nebo na portálu Ticketstream.



JAZZ IN PÍSEK

pátek 7/8 » zahrada KD

Metalová kapela Arakain se představí na řadě letních open 
air akcí, velké festivaly nahradí letní parkety a menší 
amfiteátry. Kapela se po více jak třiceti letech prakticky 

vrátí ke svým kořenům, na místa, kde začínala. 
V rámci letního turné zavítá 10. července i do píseckého 

letního kina. Těšit se můžete na písně z nové desky Jekyll & 
Hyde, ale i léty prověřené hity nebo songy z celé historie kapely. 
Současnou sestavu tvoří kytarista a zakládající člen kapely Jiří 
Urban, baskytarista, který působí v kapele již od roku 1986, 
Zdeněk Kub, Miroslav Mach (kytara), zpěvák Jan Toužimský a 
bubeník Lukáš „Doxa“ Doksanský. Kapacita a počet vstupenek 
je omezen dle aktuálních nařízení Vlády ČR. Fanoušci by si tak 
měli s nákupem vstupenek pospíšit. Zakoupit je můžete na www.
centrumkultury.cz  nebo na portálu Ticketstream.

SEM TAM

středa 12/8 » zahrada KD

Sedmnáctiletá zpěvačka Eliška Kotlínová má za sebou 
řadu hudebních úspěchů. K těm největším patří 1. místo v 
celorepublikovém finále soutěže Folky Tonk v letech 2017 a 

2018 a vítězství Divácké Porty 2019 na celorepublikovém kole v 
Řevnicích. 

Jde si svojí vlastní multižánrovou cestou, zpívá a hraje, co 
ji baví. Kromě zpěvu zvládá také hru na ukulele, kytaru a klavír. 
Za doprovodu kapely vystupuje převážně s autorskou tvorbou 
na festivalech, koncertech a slavnostech. Hlavním tématem jejích 
vlastních písní je hledání se v tomhle divném světě a této době. Ať 
už v hudbě, nebo v normálním životě, chce být prostě svá. „A to, 
že bych svojí tvorbou mohla oslovit alespoň malou skupinu lidí je 
neskutečná motivace, abych v tom, co se snažím dělat, pokračovala“.
charakterizuje se mladá písničkářka. 

Nechte se oslovit i vy a přijďte na koncert Elišky Kotlínové, 
která v rámci Píseckého kulturního léta vystoupí 15. července na 
zahradě Kulturního domu.



SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ

středa 19/8 » velký sál KD

Sedmnáctiletá zpěvačka Eliška Kotlínová má za sebou 
řadu hudebních úspěchů. K těm největším patří 1. místo v 
celorepublikovém finále soutěže Folky Tonk v letech 2017 a 

2018 a vítězství Divácké Porty 2019 na celorepublikovém kole v 
Řevnicích. 

Jde si svojí vlastní multižánrovou cestou, zpívá a hraje, co 
ji baví. Kromě zpěvu zvládá také hru na ukulele, kytaru a klavír. 
Za doprovodu kapely vystupuje převážně s autorskou tvorbou 
na festivalech, koncertech a slavnostech. Hlavním tématem jejích 
vlastních písní je hledání se v tomhle divném světě a této době. Ať 
už v hudbě, nebo v normálním životě, chce být prostě svá. „A to, 
že bych svojí tvorbou mohla oslovit alespoň malou skupinu lidí je 
neskutečná motivace, abych v tom, co se snažím dělat, pokračovala“.
charakterizuje se mladá písničkářka. 

Nechte se oslovit i vy a přijďte na koncert Elišky Kotlínové, 
která v rámci Píseckého kulturního léta vystoupí 15. července na 
zahradě Kulturního domu.

COHIBA

středa 26/8 » zahrada KD

Sedmnáctiletá zpěvačka Eliška Kotlínová má za sebou 
řadu hudebních úspěchů. K těm největším patří 1. místo v 
celorepublikovém finále soutěže Folky Tonk v letech 2017 a 

2018 a vítězství Divácké Porty 2019 na celorepublikovém kole v 
Řevnicích. 

Jde si svojí vlastní multižánrovou cestou, zpívá a hraje, co 
ji baví. Kromě zpěvu zvládá také hru na ukulele, kytaru a klavír. 
Za doprovodu kapely vystupuje převážně s autorskou tvorbou 
na festivalech, koncertech a slavnostech. Hlavním tématem jejích 
vlastních písní je hledání se v tomhle divném světě a této době. Ať 
už v hudbě, nebo v normálním životě, chce být prostě svá. „A to, 
že bych svojí tvorbou mohla oslovit alespoň malou skupinu lidí je 
neskutečná motivace, abych v tom, co se snažím dělat, pokračovala“.
charakterizuje se mladá písničkářka. 

Nechte se oslovit i vy a přijďte na koncert Elišky Kotlínové, 
která v rámci Píseckého kulturního léta vystoupí 15. července na 
zahradě Kulturního domu.



DIVADLO POD ČAROU KNIHOVNA

začátky ve 20:00

Sedmnáctiletá zpěvačka Eliška Kotlínová má za sebou 
řadu hudebních úspěchů. K těm největším patří 1. místo v 
celorepublikovém finále soutěže Folky Tonk v letech 2017 a 

2018 a vítězství Divácké Porty 2019 na celorepublikovém kole v 
Řevnicích. 

Jde si svojí vlastní multižánrovou cestou, zpívá a hraje, co 
ji baví. Kromě zpěvu zvládá také hru na ukulele, kytaru a klavír. 
Za doprovodu kapely vystupuje převážně s autorskou tvorbou 
na festivalech, koncertech a slavnostech. Hlavním tématem jejích 
vlastních písní je hledání se v tomhle divném světě a této době. Ať 
už v hudbě, nebo v normálním životě, chce být prostě svá. „A to, 
že bych svojí tvorbou mohla oslovit alespoň malou skupinu lidí je 
neskutečná motivace, abych v tom, co se snažím dělat, pokračovala“.
charakterizuje se mladá písničkářka. 

Nechte se oslovit i vy a přijďte na koncert Elišky Kotlínové, 
která v rámci Píseckého kulturního léta vystoupí 15. července na 
zahradě Kulturního domu.

Sedmnáctiletá zpěvačka Eliška Kotlínová má za sebou 
řadu hudebních úspěchů. K těm největším patří 1. místo v 
celorepublikovém finále soutěže Folky Tonk v letech 2017 a 

2018 a vítězství Divácké Porty 2019 na celorepublikovém kole v 
Řevnicích. 

Jde si svojí vlastní multižánrovou cestou, zpívá a hraje, co 
ji baví. Kromě zpěvu zvládá také hru na ukulele, kytaru a klavír. 
Za doprovodu kapely vystupuje převážně s autorskou tvorbou 
na festivalech, koncertech a slavnostech. Hlavním tématem jejích 
vlastních písní je hledání se v tomhle divném světě a této době. Ať 
už v hudbě, nebo v normálním životě, chce být prostě svá. „A to, 
že bych svojí tvorbou mohla oslovit alespoň malou skupinu lidí je 
neskutečná motivace, abych v tom, co se snažím dělat, pokračovala“.
charakterizuje se mladá písničkářka. 

Nechte se oslovit i vy a přijďte na koncert Elišky Kotlínové, 
která v rámci Píseckého kulturního léta vystoupí 15. července na 
zahradě Kulturního domu.



SLADOVNA

Sedmnáctiletá zpěvačka Eliška Kotlínová má za sebou 
řadu hudebních úspěchů. K těm největším patří 1. místo v 
celorepublikovém finále soutěže Folky Tonk v letech 2017 a 

2018 a vítězství Divácké Porty 2019 na celorepublikovém kole v 
Řevnicích. 

Jde si svojí vlastní multižánrovou cestou, zpívá a hraje, co 
ji baví. Kromě zpěvu zvládá také hru na ukulele, kytaru a klavír. 
Za doprovodu kapely vystupuje převážně s autorskou tvorbou 
na festivalech, koncertech a slavnostech. Hlavním tématem jejích 
vlastních písní je hledání se v tomhle divném světě a této době. Ať 
už v hudbě, nebo v normálním životě, chce být prostě svá. „A to, 
že bych svojí tvorbou mohla oslovit alespoň malou skupinu lidí je 
neskutečná motivace, abych v tom, co se snažím dělat, pokračovala“.
charakterizuje se mladá písničkářka. 

Nechte se oslovit i vy a přijďte na koncert Elišky Kotlínové, 
která v rámci Píseckého kulturního léta vystoupí 15. července na 
zahradě Kulturního domu.


