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DŮM KULTURY MILEVSKO – Nádražní 846 
Otevírací doba pokladny: ÚT-ČT 8:00-11:00 a 12:00-15:30 

383 809 200, info@milevskem.cz, www.milevskem.cz, facebook.com/dkmilevsko 

čtvrtek 1. 12.  18:00   výuková učebna             vstupné: 40 Kč 
DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – PŘIČICHNĚTE K AROMATERAPII 
DK Milevsko a Barbora Smrčinová vás zvou na voňavou přednášku o aromaterapii. Dozvíte se, co vše do 
aromaterapie patří, jak vůně působí na lidské tělo a mysl, jak můžete s pomocí aromaterapie poléčit rýmu či 
nachlazení vaše i vašich dětí, proč nejsou esenciální oleje z drogerie a květinářství kvalitní, jak aromaterapii 
začít používat, jak ji zařazovat do každodenního života tak, aby opravdu léčila a mnoho dalšího.  

čtvrtek 1. 12.  19:30   Milevské kino           vstupné: 180 Kč 
VÁNOČNÍ KONCERT ALLY 
Zpěvačka Ally – rodačka z Milevska, která v loňském roce vydala album s názvem Vánoční tradice a 
stejnojmenný videoklip, vás spolu se svými hosty zve na večer plný originálních vánočních písniček, které 
vám vykouzlí příjemnou předvánoční náladu a atmosféru. Z řad hostů, kteří doprovodí Ally, se můžete těšit 
na Andreu Jiskrovou, houslistku hrající s předními českými interprety, Davida Csengeho, kytaristu a 
baskytaristu, který v současné době koncertuje s Olgou Lounovou a kapelou Protheus a na dětský pěvecký 
sbor Coro Piccolo z Prahy pod vedením Jany Galíkové, jenž můžete znát nejen z rozhlasu a televize. 
Program doplní i mladé milevské hudební naděje. Zazpívají a zahrají na akustickou kytaru Natálie 
Procházková a na piano Marie Neumannová. 

pátek 2. 12.  8:15 a 10:00  Milevské kino            
VÁNOČNÍ KONCERT ALLY PRO MILEVSKÉ ŠKOLY 

pátek 2. 12.   odjezd v 15 hodin od DK 
DO NEBÍČKA DO PEKLÍČKA 
Chcete dětem dopřát nevšední zážitek? Vezměte je s námi na netradiční mikulášskou nadílku do Příbrami! 
Za doprovodu mocného vládce podzemní říše se vydáme Mariánskou štolou k čertovské chásce. Ti, kteří 
přečkají pekelný rej, se vydají zpátky na pozemský svět, kde je bude očekávat štědrý a dobrosrdečný Mikuláš, 
laskaví andělé a moudrý strážce nebeských bran svatý Petr. Ti dětem adresně předají mikulášskou nadílku. 
Přihlášky přijímáme na telefonu 383 809 200 nebo e-mailu kortanova@milevskem.cz. Cena je 300 Kč za 
osobu. 

pátek 2. 12.  16:00-20:00  výuková učebna           vstupné: 600 Kč 
ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA 
Opakování úspěšného semináře s Mgr. Evou Vaňkovou a MUDr. Vlaďkou Míkovou. Cviky ke zpevnění 
pánevního dna jsou důležité pro každého z nás jako prevence inkontinence, poklesu pánevních orgánů, 
bolesti zad, po operacích apod. S sebou pohodlné oblečení, karimatku, ručník, deku, psací potřeby, dobrou 
náladu a chuť dozvědět se nové věci. Více na www.evazdravotnicviceni.cz. Přihlášky v DK Milevsko. 

pátek 2. 12. 19:00   prostory DK            vstupné: velký sál 160 Kč, přísálí od 130 Kč 
TANEČNÍ HODINY 2022 – VĚNEČEK                         účastníci kurzu vstup na průkazky 
Hraje: RM Band 

sobota 3. 12.  09:30-11:30  výuková učebna           vstupné: 350 Kč 
KURZ – MALOVANÝ OBRÁZEK NA PLÁTNĚ 
Přijďte si vlastnoručně namalovat obrázek na plátně, který se může stát krásným dárkem pod stromečkem. 
Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky a je pro všechny bez omezení věku.  V ceně jsou zahrnuty barvy, 
výtvarné pomůcky (štětce, špachtle atd.), předlohy dle věku a náročnosti, nutno si donést vlastní plátno na 
rámu nebo desce. Přihlášky a více informací získáte u lektorky Ing. Renáty Provázkové na telefonu 
737 474 340 nebo e-mailu provazkova.renata@seznam.cz. 

 

http://www.milevskem.cz/


 prosinec 2022 

 

 

sobota 3. 12. 19:00   prostory DK             vstupné: velký sál 160 Kč, přísálí od 130 Kč 
TANEČNÍ HODINY 2022 – VĚNEČEK                         účastníci kurzu vstup na průkazky 
Hraje: RM Band 

neděle 4. 12.  19:00   velký sál+ balkon            vstupné: předprodej od 390 Kč, 
MIKULÁŠSKÁ S THE TAP TAP                na místě +50 Kč 
Jako host vystoupí Milevský dětský sbor 
Kapela studentů a absolventů školy Jedličkova ústavu The Tap Tap není žádná rychlokvaška. Během 16 let 
existence si kapela poctivě prošlápnula své místo v Českém šoubyznysu a mnohokrát úspěšně reprezentovala 
ČR i v zahraničí. Těšit se můžete na známe skladby kapely The Tap Tap i na vánoční písně.  
Koncert bude živě streamován, vstup pro návštěvníky je možný od 18:15 hodin. 

pondělí 5. 12. až pátek 6. 1.   město Milevsko 
VÁNOČNÍ HRA MILEVSKEM 
DK Milevsko ve spolupráci se společností Digitalizujemevas.cz si pro Vás opět 
připravili oblíbenou hru založenou na hledání a načítání QR kódů. Tentokrát 
trasa vede městem Milevskem, a protože je vedena do „kruhu“, skončíte 
téměř na stejném místě, kde jste začínali. Jako možné body pro start 
prozradíme Dům kultury Milevsko, Koh-i-noor, Galerii M nebo Milevské kino. 
Abyste mohli hru hrát, potřebujete mobilní telefon s připojením na internet 
a čtečkou QR kódů. Po načtení prvního kódu se vám zobrazí instrukce, jak 
postupovat dál – vyberete si trasu, způsob navigace a úroveň obtížnosti. Pro 
malé děti jsme připravili úroveň Andílci, pro starší Dárečci a pro dospěláky 
Ježíšci. Jakmile vyberete obtížnost, objeví se vám první otázka. Po 
zodpovězení se ukáže mapa, která vás navede k dalšímu bodu na trase.  
Až projdete celou trasu, můžete se rozhodnout, zda dosažený výsledek odešlete do soutěže či nikoli. Hraje 
se o zajímavé ceny. Z každé úrovně budou vylosováni 3 výherci. Andílci se mohou těšit na permanentku na 
pohádková představení pořádaná DK Milevsko, Dárečci na permanentku do Milevského kina a Ježíšci na 
dárkový poukaz do Restaurace V Klubu.  
Hru můžete hrát opakovaně, taktéž je možné se několikrát registrovat do slosování o ceny, čímž si zvyšujete 
pravděpodobnost výhry. Každý bod trasy a každá obtížnost obsahuje více variant otázek, takže se rozhodně 
nebudete nudit, i když trasu navštívíte vícekrát. 
Tak vezměte rodinu a přátele, mobilní telefon, dobrou náladu a vyrazte si zkrátit čekání na Ježíška.  

pondělí 5. 12.  16:00-21:00                           poplatek: 250 Kč 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S MILEVSKÝMI MAŠKARAMI 
Milevské maškarní sdružení a DK Milevsko pořádají mikulášskou obchůzku s nadílkou. Mikuláš s andělem, 
čerty a smrtkou předá dětem malý dárek od Maškarního sdružení a také dárky, které mu před návštěvou 
předají rodiče dětí. Nadílku si můžete objednat v milevském infocentru. Při objednávce je nutné nahlásit 
adresu, věk a počet dětí a telefonický kontakt a uhradit poplatek v hotovosti. Rezervace není možná.  
Po ukončení rezervací vypracuje sdružení harmonogram návštěv. Odpovědný člen Vás poté kontaktuje, sdělí 
čas návštěvy a dohodne podrobnosti (průběh, předání dárků od rodiny apod.). Množství návštěv je omezeno. 

středa 7. 12.  09:00   loutkový sál    vstupné: členové SK ZVVZ zdarma, 
SK ZVVZ PŘEDNÁŠKA – JAK BEZPEČNĚ NAKUPOVAT NA INTERNETU    ostatní 30 Kč 
Přednáší právník Sdružení obrany spotřebitelů. Přednáška bude doplněna o konkrétní příklady spotřebitelů, 
prostor bude i pro diskuzi a dotazy. 

středa 7. 12.  18:00-20:00  loutkový sál 
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
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středa 7. 12.  18:00   před DK Milevsko                   
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 
Předvánoční akce Deníků, do které se dům kultury zapojí již po osmé. Spolu s dalšími městy po celé České 
republice si zazpíváme ve stejný čas stejné koledy. Účinkuje: sbor 1. ZŠ Milevsko a Milevský dětský sbor a 
Milevské notičky.  

neděle 11. 12.  08:30-11:30  prostory DK a před DK   
VÁNOČNÍ TRHY 
Přijďte si nakoupit vánoční dárky a dekorace a nasát tu pravou kouzelnou atmosféru. Součástí trhů bude 
výstava modelů vláčků. Zájemci z řad prodejců se mohou hlásit na telefonním čísle 383 809 201 nebo 
emailové adrese produkce@milevskem.cz. 

úterý 13. 12.  12:00-15:00  učebna 2 
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA 
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. 

středa 14. 12.  17:00   velký sál 
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA 

středa 14. 12.  18:00   loutkový sál              vstupné: 40 Kč 
VÁNOČNÍ TOULKY ZA POZNÁNÍM – CESTOVÁNÍ S HANDICAPEM ANEB NIC NENÍ NEMOŽNÉ 
Čeká nás cestovatelský pohled do více jak tří desítek zemí a také vyprávění o místních vánočních zvycích a 
tradicích, a to i těch netradičních. Vypráví Jakub Greshl, který se narodil s dětskou mozkovou obrnou a pár 
let bojoval o to, aby ho nohy vůbec unesly.  

čtvrtek 15. 12. 19:00   velký sál                      vstupné: 390 Kč 
MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM          
Zábavná talk show baviče, moderátora a textaře Karla Šípa na motivy televizního pořadu Všechnopárty. 
Prostor dostanou i dotazy diváků, těšit se také můžete na speciálního hosta – českého televizního režiséra, 
scenáristu, herce, moderátora a muzikanta Jiřího Bláhu v roli moderátora! 

pátek 23. 12.  18:00   kostel sv. Bartoloměje                     vstupné: předprodej 100 Kč, 
VELKÝ VÁNOČNÍ KONCERT                          na místě 120 Kč, děti 30 Kč 
J. J. Ryba – Rybova mše vánoční                        
Tradiční vánoční koncert. Účinkují: Milevský smíšený sbor pod vedením Anděly Maršálkové, Milevský dětský 
sbor pod vedením Gabriely Molové, Písecký komorní orchestr se sólisty s dirigentem Jakubem Waldmannem.  
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, Milevské kino a Infocentrum Milevsko do 22. 12.  

sobota 24. 12.  15:30-17:00  město Milevsko 
VÁNOČNÍ PASTÝŘSKÉ TROUBENÍ 
Dům kultury Milevsko a Maškarní sdružení Milevsko připravují pastýřské troubení v ulicích města Milevska. 
Začínat budeme jako vždy u domu s pečovatelkou službou v ulici 5. května a postupně se trubač zastaví na 
vybraných stanovištích po celém městě. Více informací o trase a časech na www.milevskem.cz a plakátech. 

neděle 25. 12.   20:00    velký sál                           vstupné: předprodej 180 Kč, 
PŘEŠTĚNICKÁ FESTIVALOVÁ VÁNOČKA               na místě 200 Kč 
Na druhý svátek vánoční se můžete těšit na kapely Escape 2 The Jungle, Ticho de pre cupé band a Náhodný 
výběr.  

středa 28. 12.   19:00    velký sál                         vstupné: 100 Kč,  
SENIOR SILVESTR – LOUČENÍ S ROKEM 2022              členové SK ZVVZ 50 Kč  
Dům kultury Milevsko a Sociální služby Města Milevska ve spolupráci se Senior klubem ZVVZ připravují na 
zakončení roku 2022 Senior Silvestr. K tanci a poslechu hraje kapela Klasik Trio.  
Rezervace a prodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 201, rezervované vstupenky je nutné 
vyzvednout do 21. prosince. V ceně vstupenky je přípitek.  
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čtvrtek 29. 12.  20:00    velký sál                          vstupné: předprodej 180 Kč,  
ROCKOVÁ NOC                 na místě 200 Kč 
Těšit se můžete na rockový nářez kapely Fantom a Elizabeth.  

        
 PŘIPRAVUJEME  
neděle 1. 1.   17:30   nám. E. Beneše 
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 
Město Milevsko a Dům kultury Milevsko srdečně zvou na tradiční novoroční ohňostroj. 

čtvrtek 26. 1.  19:30   Galerie M              vstupné: předprodej 200 Kč, 
HUDEBNÍ SKLEPY – ZDENĚK VŘEŠŤÁL RECITÁL             na místě 250 Kč 
Hostem večera bude Honza Ingr. Těšit se můžete i na křest nového alba Chata pod borovicí. 

neděle 29. 1.   15:00   Divadlo Broadway Praha    cena: 750 Kč 
ZÁJEZD – MUZIKÁL LÁSKA NEBESKÁ 
Dům kultury Milevsko pořádá zájezd do pražského divadla Broadway na muzikál s hity Waldemara Matušky 
Láska nebeská – muzikálová komedie o dvou bratrech, z nichž jeden se po své smrti vrátí na svět jako duch. 
Příběh začíná bujarou zábavou v jednom malém městečku, kde oba bratři uspořádali velkou oslavu 
šedesátých narozenin jejich otce Františka. Jáchym se svojí kapelou, složenou ze samých vysokoškoláků, 
hraje oslavenci jednu temperamentní pecku za druhou, a protože i místní štamgasti písně znají, zpívají 
společně s Jáchymem nejen Námořnickej bál, Slavíci z Madridu, ale třeba i Já mám jódlování rád. Všichni se 
skvěle baví, jen oslavenec se ze zatím neznámých důvodů tváří jak na pohřbu, dokonce nenápadně opustí 
sál. Když se oba alkoholem zmožení bratři dovědí, že jejich táta z oslavy odešel, nenapadne je nic lepšího, 
než sednout i se svými slečnami do auta a vyjet v hluboké noci za otcem. Stane se to, co se tak často stává, 
když se někdo z opilé omladiny rozhodne usednout za volant – náraz do stromu, řidič je na místě mrtev. Tím 
řidičem byl Jáchym... 
Hrají: M. Peroutka/ V. Drahokoupil/P. Ryšavý, J. Vágner/P. Pecha/O. Bábor, J. Vojtek/ M. Dejdar/ J. Čenský, 
N. Konvalinková/D. Syslová/H. Křížková, D. Hořínková/S. Pogodová/L. Finková a další 
Odjezd od DK Milevsko bude v 10 hodin, představení začíná v 15 hodin a trvá včetně přestávky cca 3 hodiny. 
V ceně zájezdu je vstupné i dopravné. Nabízíme také omezené množství vstupenek bez dopravy za 
jedinečnou cenu 400 Kč. Rezervace a prodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, na tel. 383 809 201 nebo 
emailu produkce@milevskem.cz. 
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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 

úterý 6. 12.                    18:00 
VERNISÁŽ VÝSTAVY DUŠE, KTERÉ OPOUŠTĚJÍ TĚLA A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC 
Výstava textilních objektů MgA. Lenky Čížek Maškové. 

středa 7.12. až čtvrtek 5. B1.                      
vstupné: 10Kč 
VÝSTAVA DUŠE, KTERÉ OPOUŠTĚJÍ TĚLA A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC 
Prezentace uměleckého projektu vhodného pro pozastavení se a zamyšlení v adventním čase 

čtvrtek 8. 12.  19:30                             vstupné: předprodej 250 Kč, 
HUDEBNÍ SKLEPY – ŠVIHADLO               na místě 300 Kč 
Přijďte si užít poslední hudební sklepy roku 2022. Vystoupí oblíbená kapela Švihadlo, která je již 39 let 
vytrvalým zástupcem reggae v Čechách. 
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MILEVSKÉ KINO – ul. 5. května 117 
tel.: 382 521 216, kino@milevskem.cz, facebook.com/kino.milevsko 

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

pátek 2. 12.    ČESKÉ ZNĚNÍ          15:00                               97 min.                            

PREZIDENTKA  

ČR – Romantický, komedie – Kateřina Čechová (Aňa Geislerová), historicky první česká prezidentka, má za 
sebou rok v úřadu. Je zahlcená prací: její program je každý den nabitý k prasknutí. Občas by si chtěla v klidu 
odpočinout bez pozornosti celé republiky.          
vstupné: 70 Kč  

pátek 2., sobota 3., neděle 4. 12. ČESKÉ ZNĚNÍ          17:30                                    93 min.                     

NEJVĚTŠÍ DAR 

ČR – Pohádka – Pohádka Největší dar je doslova a do písmene boží. Osudy svérázných obyvatel malé valašské 
vísky se v ní totiž protnou s prastarými slovanskými bohy jako je Perun, Radegast nebo Černobog. Bohyně 
zimy Morena nechce předat žezlo nad světem jarní Vesně a lidé s bohy musí spojit své síly, aby se společně 
pokusili dát věci do pořádku.               
vstupné: 120 Kč 

pátek 2. 12.     ČESKÉ ZNĚNÍ   20:00           140 min. 

IL BOEMO 

ČR, SR, Itálie – Drama, hudební, životopisný – Historický velkofilm je inspirovaný skutečným příběhem 
jednoho z nejvyhledávanějších hudebních skladatelů druhé poloviny 18. století – Josefa Myslivečka. Zavede 
diváka do slunné Itálie, kde Mysliveček žil, tvořil, stal se legendou, ale také zemřel v zapomnění.  
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč   

sobota 3., neděle 4. 12.  ČESKÉ ZNĚNÍ    20:00            95 min. 

HRANICE LÁSKY 

ČR, Polsko – Drama, erotický – Hana (Hana Vagnerová) začíná cítit, že její vztah s Petrem (Matyáš Řezníček) 
se pohybuje v příliš zajetých kolejích. Rozhodne se ho tedy osvěžit a začne s Petrem sdílet své erotické 
představy a tajné sny. Od vyprávění je pak už jen krůček k činům. Ke zkoumání vlastní intimity, k zážitkům s 
jinými partnery a ke stále intenzivnějšímu hledání hranic, za které se dá v lásce a sexu zajít.                 
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč   

čtvrtek 8. 12.     TITULKY    20:00                       111 min. 

ŠÍLENÁ NOC 

USA – Akční, komedie – Štědrý večer. Pro partu zločinců ideální čas na přepadení nechutně bohaté rodiny a 
provětrání jejího sejfu. Ve svém plánu však nepočítali s velmi nepravděpodobným vousatým hrdinou, který 
komínem přinese dárky… Šílená noc je drsná akční komedie z dílny producentů Johna Wicka.   
do 15 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč  

pátek 9., sobota 10., neděle 11. 12.  DABING           17:30                                      82 min.                     

MIKULÁŠOVY PATÁLIE: JAK TO CELÉ ZAČALO 

Francie, Lucembursko – Animovaný, rodinný – Patálie malého Mikuláše, od rvaček na školním dvoře až 
po dobrodružství na letním táboře, si v průběhu let zamilovaly více než čtyři generace dětí i dospělých po 
celém světě. Oblíbená postavička nyní poprvé ožívá v původní ilustraci Sempého v animovaném filmu pro 
celou rodinu.                    
vstupné: plné 120 Kč, děti 80 Kč 
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pátek 9. 12.     TITULKY    20:00          151 min. 

FABELMANOVI 

USA – Drama, životopisný – Nejnovější projekt Stevena Spielberga je částečně autobiografický snímek o jeho 
dětství a dospívání, vyprávěný optikou mladého začínajícího filmaře. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč  

sobota 10. 12.    DABING          20:00                                   161 min.                     

BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE                   

USA – Akční, dobrodružný, sci-fi – Královna Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku 
(Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) a Dora Milaje (Ivy Haralson) bojují o ochranu svého národa před 
zasahujícími světovými mocnostmi poté, co se rozšířily zprávy o smrti krále T’Chally. Zatímco se obyvatelé 
Wakandy snaží přijmout svou další kapitolu, hrdinové se musí spojit a s pomocí Nakii (Lupita Nyong’o) 
a Everetta Rosse (Martin Freeman) vytvořit nový svět pro království Wakanda.  
12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč  

neděle 11. 12.    ČESKÉ ZNĚNÍ    20:00             87 min. 

A PAK PŘIŠLA LÁSKA… 

ČR – Drama, komedie – Pavla Tomicová exceluje v roli psycholožky, která se svou dospělou dcerou vyráží 
na ozdravný víkend u kartářky v naději, že se jí konečně podaří najít lásku a štěstí.  
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč   

čtvrtek 15. 12.   ČESKÉ ZNĚNÍ          15:00                                     85 min.                            

ŘEKNI TO PSEM  

ČR – Komedie – Dita místo vytouženého miminka dostane od svého přítele Filipa mladou border kolii, 
přestože nikdy žádného psa nechtěla, a navíc ji pejskařská komunita připadá směšná. Celý příběh začíná tím, 
že šlápne do psího…no, víte čeho…. Opravdu je to štěstí? Zatím to vypadá, že se jí na paty lepí jen smůla. 
Autorkou scénáře je spisovatelka Irena Obermannová.              
vstupné: 70 Kč  

čtvrtek 15., pátek 16., sobota 17., neděle 18., čtvrtek 22., pátek 23. 12.    DABING        18:00        191 min.                     

AVATAR: THE WAY OF WATER          

USA – Akční, dobrodružný, fantasy – Film Avatar: The Way of Water nabízí filmový zážitek na zcela nové 
úrovni. James Cameron vrátí diváky zpět do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhujícím 
dobrodružství plném akce.             
vstupné: 160 Kč  

středa 28., čtvrtek 29., pátek 30. 12. DABING   15:00           101 min. 

KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ 

USA – Animovaný, komedie – Do kin se vrací jeden z nejoblíbenějších hrdinů z pohádek o Shrekovi. Má ten 
nejroztomilejší kukuč, před alkoholem dává přednost mléku a jako šermíř je přímo geniální. Kocour v botách 
si bude v pohádkové dobrodružné jízdě plnit poslední přání. 
vstupné: plné 140 Kč, děti 120 Kč 

středa 28., čtvrtek 29., pátek 30. 12.  ST+ČT: DABING; PÁ: TITULKY 18:00         191 min. 

AVATAR: THE WAY OF WATER    

USA – Akční, dobrodružný, fantasy – Film Avatar: The Way of Water nabízí filmový zážitek na zcela nové 
úrovni. James Cameron vrátí diváky zpět do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhujícím 
dobrodružství plném akce.             
vstupné: 150 Kč  

 


