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DŮM KULTURY – Nádražní 846 
tel.: 383 809 200, info@milevskem.cz 

srpen                     kurzovné: 2000 Kč 
ZÁPIS DO TANEČNÍCH 2020 
Dům kultury Milevsko ve spolupráci s tanečními mistry Alenou a Jaroslavem 
Bolkovými i letos připravují podzimní taneční hodiny. Zájemci o výuku se mohou 
nahlásit v kanceláři DK Milevsko nebo si zakoupit online vstupenku na webových 
stránkách www.milevskem.cz v sekci akce – tanec. Zápis trvá do 31. srpna. Výuka 
tanečních bude zahájena v pátek 4. září v DK Milevsko. V ceně kurzovného je 
deset lekcí, prodloužená a závěrečný ples Věneček, video a fotoreportáž, výuka 
stolování s rautem a přípitkem. Všem zájemcům doporučujeme se zapisovat 
v páru, aby každý účastník mohl naplno využít možností tanečních lekcí.   
V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na info@milevskem.cz nebo na 
telefonním čísle 383 809 201.  

srpen   

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ – O NEJHEZČÍ BALKON ČI ZAHRADU 
Dům kultury Milevsko a Květinářství Romantik pořádají 6. ročník fotografické soutěže. Snímky rozkvetlého 
balkonu, zahrady, skalky, terasy, pergoly apod. zasílejte na e-mail soutez@milevskem.cz do 10. září 2020. 
Každý soutěžící může zaslat 2 fotografie. Uvádějte vždy své jméno, příjmení, stručný název zaslaného snímku 
a prohlášení, že jste jeho autorem. Vyhrát můžete poukázky v hodnotě 500, 300 a 200 Kč na odběr zboží 
v Květinářství Romantik. Na malou pozornost se může těšit každý soutěžící. 

neděle 2. 8.  20:00    1. nádvoří kláštera            vstupné: 490 Kč 

BRATŘI EBENOVÉ A ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA 
Dům kultury Milevsko ve spolupráci s milevským 
klášterem přináší Dvojkoncert skupin Robert Křesťan 
a Druhá tráva a Bratři Ebenové. Přijďte si vychutnat vzácné 
setkání našich předních umělců na večeru plném jemné 
ironie, svižného slovníku, neotřelých rýmů a skvělých 
instrumentálních výkonů, které si získaly publikum napříč 
hudebními žánry. Kapacita míst k sezení je omezena, 
je možné si s sebou vzít vlastní deku či jiné posezení. Děti 
do 2,99 let vstup zdarma. 

úterý 4. 8.  20:30    amfiteátr            vstupné: zdarma 

LETNÍ KINO – HODINÁŘŮV UČEŇ 
Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: dva dobří duchové osudu mluví o bohatství a lásce, zlá 
sudička o chudobě a nekonečných strastech. Čí sudba bude silnější? Z Urbana se brzy stává sirotek, kterého 
se ujme lakotný mistr hodinář a vezme ho do učení. Když Urban dospěje, zamilují se do sebe s hodinářovou 
dcerou Laurou a svatba je na spadnutí. Mistr proto pošle svého učně do světa s úkolem hledat bájné 
hodinky, které umí varovat před smrtí. Nikdo neví, jestli hodinky vůbec existují, ale pokud je Urban 
nepřinese, Laura se jeho ženou nikdy nestane. Hodinářův učeň se tedy vydává na dalekou cestu plnou 
překážek a úkolů, které musí překonávat statečností, hodinářským umem a dobrým srdcem. Láska 
k milované Lauře ho žene vpřed, zatímco v patách má své tři sudičky, dvě pomáhají a jedna škodí.  
Začátky projekcí vždy po setmění (zpravidla v srpnu ve 20:30). V případě vytrvalého deště se projekce 
přesouvá na následující den nebo se nekoná.  
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čtvrtek 6. 8.   18:00    amfiteátr            vstupné: zdarma 

MILEVSKÉ LÉTO – ESCAPE 2 THE JUNGLE & NÁHODNÝ VÝBĚR 
Tradiční série letních koncertů. 
pátek 7. 8.  17:00-20:00   amfiteátr            vstupné: zdarma 

SENIORSKÝ PODVEČER – KAPELA JOHNY BAND 
Páteční podvečer zpříjemní písně dua Jana Kašpárka a Jana France z kapely Johny band. Těšit se můžete na 
pohodovou hudbu nejen k poslechu, ale i k tanci. 

sobota 8. a 22. 8. 09:30-11:30   hudební sál                  vstupné: 150 Kč, 
LETNÍ VÝTVARNÉ KURZY                  dítě + kreslící doprovod 250 Kč 

Vhodné i pro úplné začátečníky a děti od 6 let. Možnost vyzkoušet si techniky kreslení dle výběru: tužky, 
uhel, křídy, vodovky, tuš, akvarelové pastelky. Nabízíme individuální přístup, pro nejmenší děti vysvětlení 
základů kreslení, správné držení tužky, vybarvování apod. Přihlášky a více informací u lektorky Ing. Renáty 
Provázkové na telefonním čísle 737 474 340.  

úterý 11. 8.  13:00-16:00   učebna 2 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA 
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny – každé druhé úterý v měsíci. 

úterý 11. 8.  20:30    amfiteátr           vstupné: zdarma 

LETNÍ KINO – CATS 
Legendární muzikál Cats se dočkal filmového zpracování. Oscarový režisér Tom Hooper se obklopil těmi 
nejlepšími herci, zpěváky a tanečníky a slibuje nezapomenutelný divácký zážitek. Příběh se odehrává 
na legendárním kočičím bále, který probíhá jednou ročně a jedna vybraná kočka na něm vždy dostane šanci 
na nový život. Volbu provádí ta nejstarší z nich, pravidla zná snad jen ona, ale všichni se snaží, co jim 
schopnosti a síly stačí, aby se právě oni stali těmi vyvolenými.  
Začátky projekcí vždy po setmění (zpravidla v srpnu ve 20:30). V případě vytrvalého deště se projekce 
přesouvá na následující den nebo se nekoná.  

středa 12. 8.  09:00    Milevské kino                                   vstupné: 60 Kč 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD 
Jste o prázdninách v Milevsku? Pak vás rádi přivítáme na tvořivé dílničce, po které se společně podíváme 
na nové bláznivé dobrodružství ledního medvěda Norma, který se tentokrát vydává kolem světa na velké 
a zábavné dobrodružství. Po svém boku má nezničitelné chlupaté kámoše lumíky a společně se pokusí vrátit 
starobylý ztracený poklad tam, kam patří. 

čtvrtek 13. 8.   18:00    amfiteátr            vstupné: zdarma 

MILEVSKÉ LÉTO – LÁSKA & NIXON LADS 
Tradiční série letních koncertů. 
neděle 16. 8.  19:00    amfiteátr   vstupné: předprodej 290 Kč,  

SLZA – AKUSTICKÝ VÍKEND                na místě 350 Kč 
Na hodinovém koncertě zazní ve speciálních úpravách i písně z nového alba. Dle 
odborné kritiky je třetí řadové album vyspělejší než předchozí dva počiny 
a zvukově se podobá současnému zahraničnímu popu. „Vnímám, že jsem za sedm 
let, co Slza existuje, hodně vyspěl a teď, při práci na nové desce, jsem mohl 
všechny nabyté zkušenosti zužitkovat" vysvětluje v rozhovoru pro měsíčník 
ROCK&POP Petr Lexa a Lukáš Budil k tomu dodává: „Pro mě je (album) 
zhmotněním období, v němž se nejen jako kapela, ale i jako lidi nacházíme." Po 
koncertě bude následovat autogramiáda. Děti do 5,99 let vstup zdarma.  
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úterý 18. 8.  20:30    amfiteátr           vstupné: zdarma 

LETNÍ KINO – PŘES PRSTY 
Příběh filmu Přes prsty se odehrává nejen na beach volejbalových hřištích. Linda a Pavla jsou parťačky, které 
obětují beach volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak trochu začínají tikat biologické hodiny 
a s přítelem Hynkem chce co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když 
se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy. 
Začátky projekcí vždy po setmění (zpravidla v srpnu ve 20:30). V případě vytrvalého deště se projekce 
přesouvá na následující den nebo se nekoná.  

čtvrtek 20. 8.   18:00    amfiteátr            vstupné: zdarma 

MILEVSKÉ LÉTO – QÝCHODU & JZLF 
Tradiční série letních koncertů. 
úterý 25. 8.  20:30    amfiteátr           vstupné: zdarma 

LETNÍ KINO – PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY 
A je to opět tady! Pat a Mat přicházejí ve zcela nových Kutilských trampotách! Série příběhů, která vyvolá 
úsměv na tvářích dětí i dospělých. Jakou lest vymyslí na zloděje, který jim krade jablka ze stromu? Mýt auto 
hadicí? To není nic pro Pata a Mata! Raději si postaví automyčku. Pro prázdný žaludek jsou palačinky velká 
dobrota, ale to otáčení na pánvi? To je pro kutily zbytečná námaha a zároveň ta správná výzva. Stejně jako 
výroba domácího moštu a křupavého popcornu. A co teprve, když si z dronů vyrobí nový létající stroj. 
A nebyli by to staří známí „ajeťáci", kdyby si nechtěli zvelebit domov. Pár nových poliček nebo přestavba 
kuchyně jsou věci, do kterých se rádi pustí s vervou a chutí. Pro naše dva kutily není žádná komplikace 
překážkou a žádná výzva dostatečně velká. Pat a Mat přinášejí další sérii nápadů, katastrof a originálních 
řešení. Doma to raději nezkoušejte! 
Začátky projekcí vždy po setmění (zpravidla v srpnu ve 20:30). V případě vytrvalého deště se projekce 
přesouvá na následující den nebo se nekoná.  

čtvrtek 27. 8.   18:00    amfiteátr            vstupné: zdarma 

MILEVSKÉ LÉTO – UTÍKEJ! & DESPAIRES 
Tradiční série letních koncertů. 
čtvrtek 27. 8.  18:00    klášterní bazilika               vstupné: 80 Kč 

BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ – ZAHAJOVACÍ KONCERT – POCTA BAROKU 
Koncert v rámci oslav sv. Bartoloměje slibuje neopakovatelný zážitek. 
Program: J. S. Bach – Chorál, G. PH. Telemann – Svita fis moll, B. Marcello – Koncert pro hoboj, T. Albinoni – 
Adagio pro varhany, J. S. Bach – Koncert pro housle a hoboj  
Účinkující: Bohdana Tesařová – hoboj, vítězka soutěže USA 2020; Jiří Emmer – varhany; Virtuosi Di Písek; 
Oldřich Vlček – housle a průvodní slovo 

pátek 28. až neděle 30. 8.     amfiteátr            vstupné: pátek a sobota 50 Kč 

BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ – MILEVSKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI     neděle 40 Kč 

Z programu: 
Rockový pátek – Odyssea, Fantom, Fusky Dus 
Rodinná sobota – Lipo, Filip Zangi, V4KA, Jaromír Kašpar, dětská stage s Milanem Mudrochem, skákací hrad, 
Elektrowin (Přelez, přeskoč, recykluj), exhibiční vystoupení nebo ukázka činnosti sportovních klubů a 
volnočasových aktivit milevských organizací 
Neděle v lidovém tónu – Myslivecké slavnosti, Gloria, Bohemia, Kovačka, soutěž o posvícenský koláč 
Více informací počátkem srpna na www.milevskeslavnosti.cz nebo www.milevskem.cz 

http://www.milevskeslavnosti.cz/
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neděle 30. 8.  18:00    1. nádvoří kláštera nebo DK                      vstupné: zdarma 

KONCERT FILMOVÝCH MELODIÍ - BOLECH TÁBORSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR  

Orchestr existuje přes 140 let a od svého vzniku roku 1877 téměř nepřetržitě hraje. V repertoáru je široká 
škála skladeb, barokní hudbou počínaje a skladbami současných autorů konče, nechybí ani árie či předehry 
oper, operet a muzikálů, anebo hudba filmová.   
pondělí 31. 8.  15:00-16:00   taneční sál 

TANEČNÍ SKUPINA EFK DANCE FAMILY – NÁBOR 
Další termíny náborů jsou 1., 2., 3. a 4. září, vždy od 15 hodin. 

pondělí 31. 8.  18:45 a 20:00   taneční sál 

FITNESS HODINY – ZAHÁJENÍ LEKCÍ 
Kardio fitness cvičení v tanečním rytmu pod vedením Jany Miklavčičové. Lekce jsou přístupné bez předchozí 
registrace, pokud si chcete cvičení vyzkoušet, stačí přijít. 

 

PŘIPRAVUJEME 
sobota 5. 9.  13:00-16:00  start od areálu koupaliště             vstupné: 50 Kč 
POHÁDKOVÝ LES 
Dům kultury Milevsko a Maškarní sdružení Milevsko připravují pro děti tradiční zábavné odpoledne plné 
soutěží a odměn. Start od bazénů, cíl u Vášova mlýna.  

čtvrtek 8. 10.   19:00   velký sál + balkon                       vstupné: 390 a 420 Kč 

NOVÝ TERMÍN – MIROSLAV DONUTIL „NA KUS ŘEČI“ 
Populární herec, bavič a vypravěč Miroslav Donutil navštíví Milevsko se svojí one man show Na kus řeči. 
Skvělé historky, nové příběhy a zážitky nám připomenou, co vše se může přihodit na cestách.  
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.  

středa 21. 10.  19:00   velký sál                  vstupné: 290 Kč 

NOVÝ TERMÍN – KŠANDA  
Magda Olezlá a Jindřich Klíště jsou milenci. Plánují společný život, ale ještě předtím se snaží získat hodně 
peněz, a přitom zůstat čistí. Vymyslí ďábelský plán. K jeho realizaci zneužijí manžela Olezlé – Huberta Kšandu. 
Pomůžou mu postupně vystoupat až na samý vrchol kariéry, pak ale jimi nastražená past sklapne.  
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI. 

neděle 25. 10.  14:00   velký sál                            vstupné: 220 a 250 Kč 

NOVÝ TERMÍN – MAJDA ZE ŠKOLKY 
Majdu zná každý, kdo se někdy díval na televizi a chtěl se pobavit nebo poučit. Pořad Majda ze školky 
je komponovaný program pro kluky, holky i celou rodinu. Těšit se můžete na písničky, zábavné hry a soutěže.  
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI. 

neděle 1. 11.  19:00   velký sál + balkon                           vstupné: 400 a 450 Kč 

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ 
Fraška s množstvím komediálních situací a překvapivým koncem. Harry Douglas, záletný americký 
velvyslanec ve Velké Británii, řekne své ženě Lois, že odjíždí na víkend hrát golf. Lois naopak Harrymu 
oznámí, že bude na víkend v lázních a že jejich dcera Debbie odjíždí navštívit kamarádku. Harry se ovšem 
tajně vrací do prázdného domu, jelikož si naplánoval milostné dostaveníčko s přitažlivou sousedkou. Debbie 
se vrací se svým přítelem v domnění, že budou mít celý dům pro sebe. Ambasáda mezitím čelí hrozbě 
bombového útoku, a tak Harryho sekretářka a kapitán z americké námořní pěchoty přijíždějí 
do velvyslancovy rezidence vybudovat krizový štáb… 
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sobota 14. 11.  19:00   velký sál                        vstupné: v předprodeji 290 Kč, 

NOVÝ TERMÍN – TRAVESTI SHOW NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY          na místě 320 Kč 
Každý z nás si již několikrát za život vyzkoušel roli pacienta na vlastní kůži. Málo kdo ale ví, jak to chodí z té 
druhé strany. Nový pořad nejúspěšnější české travesti skupiny. Více informací na facebooku Techtle mechtle 
revue nebo na www.techtlemechtlerevue.cz.  
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI. 

sobota 21. 11.  20:00   velký sál + balkon                           vstupné: 555 a 590 Kč 

ČECHOMOR 
Skupina Čechomor v roce 2018 oslavila třicet let od svého vzniku. Své příznivce i respekt kritiků 

si skupina získala především nápaditým aranžmá a osobitou interpretací hudby, jejímž základem byly 

a jsou lidové písničky. Od přelomového roku 2001, kdy Čechomor získal tři ceny Anděl (jako skupina 

roku, za album Proměny i za stejnojmennou skladbu), uběhlo 19 let. Skupina za tu dobu koncertovala 

nejen doma a na Slovensku, ale i v celé Evropě, procestovala Severní Ameriku, Austrálii i Asii. 

Spolupracovala s několika výraznými hudebními producenty (např. Ben Mendelson, Gerry Leonard), 

vystupovala společně s několika symfonickými tělesy, japonským hudebníkem Joji Hirotou, s americkou 

písničkářkou Suzanne Vega a spoustou dalších. Hudebníci seskupení kolem lídrů skupiny Františka 

Černého a Karla Holase s hostující zpěvačkou Martinou Pártlovou v posledních letech výrazně pracovali 

na novém modernějším zvuku, výraznějším aranžmá a také na novém repertoáru. Je toho důkazem 

i poslední řadové album Nadechnutí (2018). 
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GALERIE M – nám. E. Beneše 1 
Otevírací doba: ÚT a ČT 9:00–17:00; ST, PÁ 9:00–16:00 (polední přestávka 11:30–12:30), 

SO 9:00-12:00 (červen-září), tel.: 382 522 082, galerie@milevskem.cz 

středa 5. 8.  18:00   

VERNISÁŽ – VÝSTAVA POD JIŽNÍM SLUNCEM 
Slavnostní zahájení výstavy Petry Dvořákové Haisové za hudebního doprovodu žákyně ZUŠ v Milevsku Petry 
Kalinové. 

čtvrtek 6. 8.                        vstupné: 10 Kč 

VÝSTAVA POD JIŽNÍM SLUNCE 
Výstava obrazů jihočeské malířky Petry Dvořákové Haisové, potrvá do 29. srpna. 
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MILEVSKÉ KINO – ul. 5. května 117 
tel.: 382 521 216, kino@milevskem.cz 

Provozní doba pokladny: 30 minut před začátkem představení.  
REZERVACE A VSTUPENKY: milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko, Milevské kino  

FACEBOOK.COM/KINO.MILEVSKO 

sobota 1. 8., neděle 2. 8.    DABING        17:30                                        84 min.                

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉ PANDY 
USA, Rusko – Animovaný, rodinný – Bláznivý čáp omylem přinese miminko pandy k nesprávným dveřím. 
Parta zvířecích kamarádů: medvěd, vlk, tygr, pelikán a králík se rozhodnou vydat se na zábavné 
dobrodružství, aby malou pandu vrátili k správným rodičům.                                             vstupné: 120 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                     

sobota 1. 8., neděle 2. 8.   ČESKÉ ZNĚNÍ   20:00                           103 min.                

3 BOBULE 
ČR – Komedie – Volné pokračování letní komedie z prostředí prosluněných moravských vinic. 

vstupné: 120 Kč                               

čtvrtek 6. 8., pátek 7. 8.    TITULKY      20:00                                        95 min.                

DÉMON ZATRACENÍ    

USA – Horor – Z lesa se mezi lidi vplížilo starobylé zlo, čerstvé kytky v záhonech záhadně vadnou a umírají, 
místo dítěte najde matka v postýlce několik svázaných suchých větví. Tisíc let stará čarodějnice vylezla ze své 
skrýše v kořenech stromu. Těžko ji poznáte, může žít v kůži někoho jiného. A živí se výhradně dětmi. 

do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč    

pátek 7. 8., sobota 8. 8., neděle 9. 8.  DABING        17:30                                        91 min.                

TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ 

USA – Animovaný, komedie – Animovaná nálož dobré nálady, to je pohádka Trollové: Světové turné. Tvůrci 
z Dream Works Animation vás přesvědčí o tom, že všechny trable světa se dají vyřešit tancem, zpěvem 
a vzájemným objímáním.                     vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                     

sobota 8. 8., neděle 9. 8.   ČESKÉ ZNĚNÍ   20:00                           100 min.                

V SÍTI 18+ 
ČR – Dokument – Necenzurovaná verze V SÍTI 18+ divákům velmi věrně zprostředkovává zkušenosti a pocity 
dětí zneužívaných na internetu. Zakryté totiž zůstávají pouze tváře predátorů. 

do 18 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč  

středa 12. 8.      DABING         09:00                                        90 min.                

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + LEDOVÁ SEZÓNA – ZTRACENÝ POKLAD 
USA – Animovaný – Přijďte strávit příjemné prázdninové dopoledne s dílničkou a pohádkou Ledová sezóna, 
která nás zavede za ledními medvědy.                                                                           vstupné: 60 Kč  

čtvrtek 13. 8., pátek 14. 8.   TITULKY  20:00                         152 min.                

TENET  
USA, VB – Akční, drama, sci-fi – Hlavní zbraní hrdiny akčního sci-fi spektáklu filmového vizionáře 
Christophera Nolana je jediné slovo – TENET. V temném světě mezinárodní špionáže bojuje o záchranu 
celého světa. Vydává se na extrémně komplikovanou misi, ve které pro časoprostor neplatí pravidla, tak jak 
je známe.                do 15 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč  

 
 



                      srpen 2020 

Stránka | 8                    Změna programu vyhrazena! 

DŮM KULTURY MILEVSKO                       Nádražní 846, 399 01, Milevsko, Tel.:
   
 383 809 200, info@milevskem.cz, www.milevskem.cz 

 

 

pátek 14. 8., sobota 15. 8., neděle 16. 8.  DABING        17:30                                      93 min.                

SCOOB! 
USA – Animovaný, rodinný – První celovečerní animované dobrodružství Scooby-Dooa míří do našich kin 
a slibuje skvělou podívanou! Zjistěte, jak to se Scoobym všechno začalo a podpořte Záhady s.r.o. při řešení 
jejich nejděsivějšího případu!                  vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                     

sobota 15. 8., neděle 16. 8.    ČESKÉ ZNĚNÍ   20:00                  85 min.                

CASTING NA LÁSKU 
ČR – Komedie – Česká romantická komedie, kde se, jak to poslední dobou bývá zvykem, opět hledá „ten 
pravý“.                 do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč  

čtvrtek 20. 8., pátek 21. 8.    DABING        20:00                                     106 min.                

MULAN       3D 

USA – Rodinný, dobrodružný – Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské 
armádě k obraně země před nájezdníky ze severu, Hua Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme 
místo svého nemocného otce.                                                         vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč                                                                                                                                                                                                                  

pátek 21. 8., sobota 22. 8., neděle 23. 8.  DABING        17:30                                        84 min.                

HURÁ DO DŽUNGLE 
Německo – Animovaný – Když do hluboké džungle zavítá návštěvník z vesmíru, zvířátka jsou nadšena, 
protože jim předá schopnost mluvit. To ale ještě netuší, že ve skutečnosti byl vyslán, aby jejich planetu 
ovládl.                                 vstupné: 120 Kč                                                               

sobota 22. 8., neděle 23. 8.    ČESKÉ ZNĚNÍ    20:00               118 min.                

ŠARLATÁN 
ČR, SR, PL, Irsko – Životopisný, drama – Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, 
na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc statisíce lidí ze všech společenských 
vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. 

do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč   

čtvrtek 27. 8., pátek 28. 8.    DABING        20:00                                       95 min.                

NOVÍ MUTANTI       

USA – Fantasy, akční, thriller – Pět mladých lidí se speciálními schopnostmi je drženo proti své vůli v tajném 
zařízení. Bojují nejen se svými hříchy z minulosti, ale hlavně, aby zachránili sami sebe. Po vzoru Deadpoola 
a Logana, FOX společně s Marvelem opět mění žánr superhrdinů – tentokrát do hororového hávu.                                                                                                                                                                               

do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč   

pátek 28. 8., sobota 29. 8., neděle 30. 8.  DABING        17:30                                      105 min.                

KŘUPAVÍ MAZLÍČCI 
USA, Španělsko – Animovaný, akční – Pojídání kouzelných sušenek ve tvaru zvířat, může nadělat pěknou 
paseku…                          vstupné: 120 Kč                                                               

sobota 29. 8., neděle 30. 8.    ČESKÉ ZNĚNÍ    20:00                              99 min.                

ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC 
ČR – Komedie – Čenda (Karel Zima) s Janou (Petra Hřebíčková) nemají v životě na růžích ustláno. Oba jsou 
nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude, kam se podívá, a nejčastější návštěvou u nich je exekutor. To ale 
změní farářem požehnaný loterijní tiket.                                   vstupné: 130 Kč  
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