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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 

sobota 1. 10.   08:00-14:00   loutkový sál 
VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY – 2. KOLO – VOLEBNÍ OKRSEK 

sobota 1. 10.  10:00-12:00   prostory DK         vstupné: zdarma 
PODZIMNÍ DĚTSKÁ BURZA + BLEŠÍ TRH 
Burza pro všechny, kteří chtějí prodat nebo koupit dětské oblečení, kočárky, kola, autosedačky, hračky, 
sportovní potřeby a další věci pro děti od 0 do 15 let. Současně s burzou proběhne bleší trh, podmínky 
prodeje naleznete na www.milevskem.cz. V rámci burzy budeme vybírat hračky pro Darovnu Milevsko a vy 
tak můžete přispět na dobrou věc.  

neděle 2. 10.  19:00    velký sál a balkon            vstupné: předprodej 400 Kč, 
DIVADLO – DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ                na místě 450 Kč 
I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může být náhle těsná... Přesně takové „převýšení 
poptávky nad kapacitou“ nastane v bláznivé komedii známých anglických dramatiků. 
Šéfredaktor a spolumajitel nepříliš prosperujícího nakladatelství dětské literatury Philip Markham se svou 
ženou Joanou původně plánovali strávit večer mimo domov. Byt proto hodlá k jednomu ze svých četných 
mimomanželských záletů využít Philipův obchodní společník Henry Lodge... Netuší ale, že za stejným cílem k 
Markhamovým směřuje jeho žena a Joanina kamarádka Linda, která se rozhodla nevěru Henrymu oplatit. 
Tatáž ložnice má také posloužit k milostným hrátkám mladému bytovému architektovi Spenlowovi, který v 
současné době sídlo Markhamových zvelebuje… Kolotoč zoufalých zastíracích manévrů, nedorozumění, lží a 
nechtěných záměn osob se rozjíždí naplno. Jiskřivé humorné slovní i situační šarvátky nabírají na intenzitě. V 
momentu, kdy veškeré zádrhele a konflikty dospějí k urovnání a ke zklidnění, zaskočí diváky ještě náhlá 
brilantní pointa. 
Hrají: M. Bočanová/K. Špráchalová, L. Vaculík, P. Nečas/R. Štolpa, F. Tomsa, Z. Pantůček/M. Sobotka, M. 
Absolonová/A. Gondíková/K. Lojdová, I. Andrlová/O. „Háta“ Želenská a další 

pondělí 3. 10.  16:30-17:15   hudební sál         cena: 20 Kč/lekci 
JÓGA PRO DĚTI – ZAHÁJENÍ KURZU 
Jóga pro děti je jiná, než jakou ji znají dospělí. Není při ní tolik důležitá výdrž v jednotlivých pozicích jako 
pohyb samotný. Zatímco „dospělácká“ jóga probíhá v klidu a tichu, dětská jóga bývá často provázena 
smíchem, říkankami, písničkami… Určeno pro děti od 5 let. 

pondělí 3. 10.  16:30-18:00   učebna 1 
KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA – ZAHÁJENÍ 
Přijímáme přihlášky do kurzu mírně pokročilých (pondělí od 16:30 hodin) a pokročilých (středa od 16:30 
hodin). Pro více informací volejte 383 809 200. 

pondělí 3. 10.  17:30-19:00   hudební sál 
JÓGA PRO DOSPĚLÉ – ZAHÁJENÍ KURZU 
Pouze pro předem přihlášené! 

úterý 4. 10.  13:00-15:20   učebna 4    
HAPPY KIDS – HRAVÁ ANGLIČTINA – ZAHÁJENÍ KURZU 
Dvě skupiny – pro děti 5-8 let (13:00-14:00 hodin) a 9-12 let (14:20-15:20 hodin). Přihlášky u lektorky na 
telefonu 604 518 626. 

čtvrtek 6. 10.  16:00-17:00   učebna 4           vstupné: 150 Kč 
KURZ KORÁLKOVÁNÍ  
Tvoříte rádi krásné věci? Pokud ano, přijďte s námi podlehnout kouzlu korálků. Tvoření je vhodné pro děti 
od 6 let, horní hranice není nijak omezena. Prosíme o přihlášky předem na telefonu 383 809 200 nebo e-
mailu kurzy@milevskem.cz. 

http://www.milevskem.cz/
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pátek 7. 10.  19:00    velký sál                           vstupné: účastníci kurzu 
TANEČNÍ HODINY 2022                                 s průkazkou, ostatní 50 Kč       
Šestá lekce, vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi.  

sobota 8. 10.  19:00    velký sál   vstupné: přeprodej 340 Kč,  
TRAVESTI SHOW – CABARET RŮŽ               na místě 370 Kč 
Nejúspěšnější česká travesti skupina – Techtle Mechtle a Kočky v novém pořadu „Cabaret Růž“ míří do 
Milevska! Na své si přijdou nejen milovníci tance, ale také dobré zábavy a legrace. Těšit se na Vás budou 
oblíbené tváře – Dolores, Cathrin, Gina, Saša a Naira.  

neděle 9. 10.  15:00    velký sál   vstupné: předprodej 80 Kč, 
POHÁDKA – ROZMARNÁ PRINCEZNA                na místě 90 Kč 
Pohádka nás zavede do království, kde začíná vládnout princezna Rozmarýnka. Proradný rádce Kábus jí 
našeptává nemoudrá rozhodnutí. Královský šašek Jémin se sice snaží to trochu vyvažovat, ale podaří se mu 
to? Na pomoc povolá i šikovného krejčího Ondru, kterému pomáhá celá banda strašidel. A jak celý příběh 
dopadne? Přijďte se podívat. 
Hraje Divadelní soubor Tábor. Vstupné platí děti od 3 let.  

úterý 11. 10.  09:00    loutkový sál  vstupné: členové SK ZVVZ zdarma 
PŘEDNÁŠKA – ATENTÁTY V HISTORII ČESKOSLOVENSKA      ostatní 30 Kč 
Přednáška Vladimíra Šindeláře o atentátech na naše přední politiky Karla Kramáře, Aloise Rašína T. G. 
Masaryka a Aloise Eliáše. Přednášku pořádá SK ZVVZ Milevsko ve spolupráci s DK Milevsko. 

úterý 11. 10.  12:00-15:00   učebna 2 
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA 
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. 

čtvrtek 13. 10. 17:30    výuková učebna          vstupné: 100 Kč 
KURZ – VÝROBA SVÍCNU  
Jak se dny zkracují, rádi si doma zapalujeme svíčky. A co takhle zažehnout knot ve vlastnoručně vyrobeném 
svícnu? Ten si můžete přijít vyrobit na kurz, který jsme pro vás přichystali. Svícen se může stát i krásným 
dárkem pro vaše přátele či rodinu a jeho výrobu zvládnou i děti od cca 10 let. Prosíme o přihlášky do 10. října 
na telefonu 383 809 200 nebo na e-mailu kurzy@milevskem.cz.  

pátek 14. 10.  21:00    velký sál           vstupné: 300 Kč 
BRUTUS – PRAVÁ BIGBÍTOVÁ KAPELA 
Brutus je česká rocková a taneční skupina, která je považována za legendu českého „tanečkového“ bigbítu. 
Bez mohutného PR, videoklipů a podobných promoakcí patří k nejúspěšnějším kapelám s bohatou 
fanouškovskou základnou. Dokonce se dostala i na filmová plátna (seriál Comeback nebo film Dvě nevěsty a 
jedna svatba). Vstup možný od 20 hodin.  

pondělí 17. 10. 18:00    Milevské kino             vstupné: předprodej 250 Kč, 
JIŘÍ KOLBABA – NEPÁL – HIMALÁJSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ            na místě 300 Kč 
Ještě nedávno putovali Himálajem pouze poutníci a pašeráci. Nyní je tradiční asijská země otevřená všem 
sportovně naladěným srdcařům. Přijměte pozvání na náročný vysokohorský trek přes Horní Dolpo k 
pohádkovému jezeru Poksundo. Poznáme mnoho přírodních skvostů, úžasně pohostinné a inspirativní lidi i 
dech beroucí tradice. 

úterý 18. 10.  18:00    loutkový sál   
KČT – PŘEDNÁŠKA NOVÝ ZÉLAND 
Promítá a vypráví Ing. Petr Beneš. 

středa 19. 10.  18:00    výuková učebna             vstupné: 40 Kč 
DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – KDYŽ VLTAVA ZPÍVALA 
Přijďte si poslechnout vyprávění Jaroslavy Pixové o tom, jak vypadala stará řeka před zatopením Orlickou 
přehradou. Vyprávění začne u Týna nad Vltavou a skončí u Zvíkova.  

http://www.dstabor.cz/index.php
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rock
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Dozvíte se o osadách, samotách, mlýnech či hospůdkách, seznámíte se s osudy jejich obyvatel, ale také s 
veškerou činností, která s vodou souvisela jako voroplavbou, přepravou soli a solnicemi, přívozy, mosty, 
stavbou lodí, koželužskými, soukenickými a jirchářskými řemesly. Vše bude doplněno mnoha dobovými 
fotografiemi. Na místě bude možnost zakoupení autorčiných knih. 

čtvrtek 20. 10.  16:00-17:00  učebna 4                vstupné: 150 Kč 
KURZ KORÁLKOVÁNÍ  
Tvoření z korálků je velmi uklidňující záliba, a navíc se může váš výrobek stát i krásným dárkem. Prosíme vždy 
o přihlášky předem kvůli zajištění materiálu. Vhodné pro děti od 6 let, horní hranice není omezena. 

čtvrtek 20. 10.  17:00-20:00  výuková učebna   
SEMINÁŘ – GRAFOLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY 
Naučte se odhalit pravou osobnost člověka podle rukopisu.         
V semináři se stanete na chvíli „grafologem“, naučíte se základy této unikátní metody, nahlédnete na písmo 
„okem grafologa“, abyste uměli vyčíst z rukopisu důležité pravdivé informace o sobě či jakémkoli jiném 
člověku.  

pátek 21. 10.    19:00   velký sál                      vstupné přísálí: předprodej 100 Kč, 
TANEČNÍ HODINY 2022 – PRODLOUŽENÁ                   na místě 120 Kč 

Sobota 22. 10.   19:00   velký sál                       vstupné přísálí: předprodej 100 Kč, 
TANEČNÍ HODINY 2022 – PRODLOUŽENÁ                   na místě 120 Kč 

úterý 25. 10.   18:00    Restaurace V Klubu                                      vstupné: 50 Kč, 
ZPÍVÁME S HARMONIKOU A KYTAROU                             členové SK ZVVZ zdarma 
Zpívání nejen s harmonikou a kytarou, ale i za doprovodu kláves, které pořádá Senior klub ZVVZ ve spolupráci 
s Domem kultury Milevsko. Nenechte si ujít oblíbený hudební podvečer. 

středa 26. 10.   09:00   Milevské kino                       vstupné: 70 Kč 
PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK 
Přijďte si o podzimních prázdninách do Milevského kina vyrobit roztomilou sovičku a pak se podívat na 
animovaný dobrodružný film o Chickovi, který je jiný než ostatní, protože se narodil napůl jako kuře a napůl 
jako zajíc. Celý svůj život touží zažít pořádné dobrodružství! A jedno opravdu velké na něj právě čeká! 

středa 26. 10.    18:00-20:00  loutkový sál 
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

pátek 28. 10.   18:00   Milevské kino              vstupné: zdarma 
OSLAVY 28. ŘÍJNA 

 
 PŘIPRAVUJEME  
neděle 6. 11.    15:00   velký sál                    vstupné: předprodej 130 Kč, 
HARRY POTTER SHOW                na místě 160 Kč 
Kouzelnické představení se samotným Harry Potterem. Těšit se můžete i na profesora Brumbála, lady 
McGonagallovou, skřítka Dobbyho, sovu Hedviku a nebo rozhodnutí Moudrého klobouku. Harry Potter bude 
potřebovat od dětí velkou pomoc, při které zažijí spousty legrace. A co víc, možná jednoho z dětí naučí i létat. 
Vstupné platí všichni návštěvníci od 2 let věku.  

neděle 6. 11.    18:00  bazilika Milevského kláštera            vstupné: předprodej 130 Kč, 
DUCHOVNÍ OPUSY ANTONÍNA DVOŘÁKA               na místě 200 Kč 
Hraje symfonický orchestr Bolech 
Tentokrát si orchestr pro své posluchače připravil jedinečný projekt, jehož dramaturgie vyjde vstříc osobnosti 
světově proslulého českého autora. Kromě jeho dvou rozsáhlých skladeb vystoupení osvěžíme i hudbou 
Vítězslava Nováka. 
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neděle 20. 11.   19:00   velký sál                        vstupné: předprodej 290 Kč, 
DIVADLO – KŠANDA                 na místě 340 Kč 
Komedie Kšanda je nabitá dějem a originálním humorem. Dialogy ostré jako bič a strhující tempo nenechají 
diváky ani na chvíli vydechnout. Ne náhodou se Kšanda zařadil mezi nejlepší české komedie roku 2014. 
Přijďte se o tom přesvědčit.  
Hrají: Heidi Janků, Jaroslav Sypal, Martin Maxa, Eva Hráská, Kateřina Kornová, Milan Pitkin, Petr 
Jančařík/Milan Petrovský, Michal Gulváš/Evžen Hájek. 
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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 

sobota 1. 10.    14:00-22:00    
VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY – 2. KOLO – VOLEBNÍ OKRSEK 

pátek 7. 10.                  17:00 
VERNISÁŽ VÝSTAVY „OBRAZY-ROMÁNY“ 
Vystavuje milevský malíř Jan Švejda. 

úterý 11. až středa 26. 10.                                                                  vstupné: 10 Kč 
VÝSTAVA „OBRAZY-ROMÁNY“ 
Vystavuje milevský malíř Jan Švejda. V pořadí třetí samostatná výstava autora celoživotně tvořící pod 
uměleckým jménem JPŠ. 

čtvrtek 13. 10. 19:30    Galerie M                vstupné: v předprodeji 250 Kč, 
HUDEBNÍ SKLEPY – ŠOUFLŠOU               na místě 300 Kč 
Kapela vznikla v roce 2015 jako zoufalý pokus tří zakládajících členů uvařit dixík z kytary, banja a trumpety. 
Po příchodu tuby a po čase i valchy se finální vysněná podoba ŠouflŠou dotváří až na podzim 2019, kdy se 
dechová sekce konečně rozrůstá o klarinet. Vypráskaná trumpeta, pohlavkující banjo a cit k dobře 
předrženým stopkám, to jsou hlavní ingredience naší tvorby. Pak už jenom dixielandové aranže, 
nekompromisní tuba a vlastní texty, ve kterých se sem tam zaleskne i to staré dobré české písničkářství.  
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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  

čtvrtek 6. 10.    ČESKÉ ZNĚNÍ          15:00                                95 min.                            

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2  

ČR – Komedie – Po čem muži touží 2 je volným pokračováním úspěšné komedie Po čem muži touží, která se 
stala divácky nejúspěšnějším českým snímkem roku 2018. Tento film je opět humorným pohledem na střet 
mužského a ženského světa a hledání jejich vzájemného porozumění, které může jednoho i druhého dovádět 
k šílenství.                 
vstupné: 70 Kč  

čtvrtek 6., sobota 8., neděle 9. 10. ČESKÉ ZNĚNÍ   17:30           125 min. 

JAN ŽIŽKA   

ČR – Životopisný, historický, drama – Historický film Petra Jákla vypráví o počátcích husitského vojevůdce 
Jana Žižky na pozadí bouřlivých událostí roku 1402. V hlavních rolích se představí Ben Foster, Michael Caine, 
Til Schweiger, Sophie Lowe, Karel Roden, Jan Budař a další. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč  

čtvrtek 6., pátek 7. 10.  DABING        20:00                                   166 min. 

AVATAR (OBNOVENÁ PREMIÉRA)          

USA – Sci-fi, akční, dobrodružný – Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie... 
vstupné: 150 Kč  

pátek 7. 10.    ČESKÉ ZNĚNÍ    17:00                                   130 min. 

ZÁTOPEK 

ČR – Drama, životopisný – Promítání pro veřejnost u příležitosti Památného dne sokolstva, vstupné 100 Kč 
hradí T. J. Sokol Milevsko. 

sobota 8., neděle 9. 10.   ČESKÉ ZNĚNÍ   20:00                       117 min. 

SPOLU 

ČR – Drama – Film Spolu přináší příběh matky a jejích dvou dospělých dětí, z nichž jedno trpí autismem a 
potřebuje péči, zatímco druhé trpí celý život nedostatkem pozornosti. V hlavních rolích Veronika Žilková, 
Štěpán Kozub a Kamila Janovičová. Film vznikl podle úspěšné divadelní hry Fabio Marry, jenž se objeví i v 
jedné z menších rolí.                 
vstupné: 120 Kč  

čtvrtek 13. 10.   TITULKY       20:00                                   111 min. 

HALLOWEEN KONČÍ 

USA – Horor – Michael Myers, pracovitý zabiják s bílou maskou, mnohokrát přežil vlastní smrt. Teď však 
dojde i na něj. Aspoň to slibují tvůrci posledního dílu slavné hororové ságy, jejíž finále vstupuje do kin pod 
výmluvným názvem Halloween končí.                  
do 15 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč  

pátek 14., sobota 15., neděle 16. 10. ČESKÉ ZNĚNÍ       17:30                                     65 min. 

WEBSTEROVI VE FILMU 

ČR, SR – Rodinný, animovaný, povídkový – Do kin dorazí animovaný film pro celou rodinu s názvem 
Websterovi ve filmu. Hravý, ale zároveň poučný snímek ze současnosti představí nové příběhy veselé pavoučí 
rodinky Websterových, která „táhne za jedno vlákno“.                          
vstupné: plné 130 Kč, děti 90 Kč  
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pátek 14., sobota 15. 10.    TITULKY      20:00                                   126 min. 

VÁLEČNICE 

USA – Drama, historický – Válečnice je pozoruhodný příběh ryze ženské válečné jednotky, která v roce 1800 
chránila africké Dahomejské království neslýchanou zuřivou nemilosrdností. Snímek Válečnice je inspirován 
skutečnými událostmi.                       
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč  

neděle 16. 10.     ČESKÉ ZNĚNÍ  20:00                         85 min. 

BĚŽNÁ SELHÁNÍ 

ČR, SR, Maďarsko, Itálie – Drama – Film Běžná selhání sleduje příběh tří žen různých generací v průběhu 
jednoho dne. Každá z nich čelí osobní krizi právě ve chvíli, kdy je město, v němž žijí, zasaženo podivným 
přírodním úkazem způsobujícím náhodné výbuchy. Dohromady je svede teprve chaos a panika, který 
znenadání jejich město postihne.                                                                                                                                        
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

čtvrtek 20. 10.    ČESKÉ ZNĚNÍ             15:00                                     95 min.  

POSLEDNÍ ZÁVOD     

ČR – Drama – Drama vypráví příběh Bohumila Hanče, který tragicky zahynul spolu s Václavem Vrbatou během 
lyžařského závodu na hřebenech Krkonoš a z jejich příběhu se stala legenda. V hlavních rolích se představí 
Kryštof Hádek, Marek Adamczyk, Judit Bardos, Oldřich Kaiser, Vladimír Pokorný, Vladimír Javorský, Jan Hájek 
nebo Jaroslav Plesl.                                       
vstupné: 70 Kč 

čtvrtek 20., pátek 21. 10.    TITULKY   20:00           125 min. 

BLACK ADAM 

USA – Akční, fantasy, sci-fi – Téměř 5000 let poté, co byl obdařen všemocnou mocí egyptských bohů – a 
stejně rychle uvězněn – je Black Adam vysvobozen ze svého pozemského hrobu a připraven rozpoutat v 
moderním světě svou jedinečnou formu spravedlnosti.              
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč  

sobota 22., neděle 23. 10.   ČESKÉ ZNĚNÍ  20:00          105 min. 

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU 

ČR – Komedie – Vztahová komedie režiséra Miloslava Šmídmajera s Hanou Vagnerovou, Terezou 
Krippnerovou, Betkou Stankovou, Markem Vašutem, Markem Němcem, Zlatou Adamovskou, Danielou 
Kolářovou a Igorem Orozovičem. Snímek, jehož předností jsou svěží herecké výkony, skvělá kamera, a 
především bohatý děj, vtipné situace a zábavné dialogy.                      
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč  

středa 26. 10.      DABING  09:00                                     95 min. 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK 

Belgie, Francie – Animovaný, komedie, rodinný – Přijďte si o podzimních prázdninách do Milevského kina 
vyrobit roztomilou sovičku a pak se podívat na animovaný dobrodružný film o Chickovi, který je jiný než 
ostatní, protože se narodil napůl jako kuře a napůl jako zajíc. Celý svůj život touží zažít pořádné 
dobrodružství! A jedno opravdu velké na něj právě čeká!  
vstupné: 70 Kč  

čtvrtek 27., sobota 29., neděle 30. 10. ČESKÉ ZNĚNÍ         17:30                                                90 min. 

PRINC MAMÁNEK 

ČR – Pohádka – Filmová pohádka Jana Budaře o princi, který musel dospět v krále. Rozmazlený princ Ludvík 
se musí vydat do světa, aby na své dobrodružné cestě zjistil, jak vypadá opravdový svět mimo zdi jeho 
přepychového zámku.                 
vstupné: 120 Kč  
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čtvrtek 27. 10.     TITULKY   20:00                 93 min. 

ĎÁBLOVA KOŘIST 

USA – Horor, thriller – V reakci na celosvětový nárůst posedlosti démony katolická církev znovu otevírá školy 
exorcismu, kde se kněží učí obřadu vymítání. 
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč  

sobota 29. 10.     TITULKY   20:00                156 min. 

ENNIO 

Itálie – Dokument, hudební, životopisný – Oscarový režisér Giuseppe Tornatore (Bio Ráj, Nejvyšší nabídka) 
přináší filmovou poctu svému příteli a legendárnímu skladateli filmové hudby Enniu Morriconemu. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč  

neděle 30. 10.     TITULKY   20:00             88 min. 

MŮJ OTEC, KNÍŽE 

Rakousko, ČR – Dokument – Neobvykle otevřené rozhovory Lily Schwarzenberg se svým otcem Karlem 
Schwarzenbergem. Kancléř Václava Havla, bývalý ministr zahraničí a výrazná postava veřejného života po 
listopadu 1989 otevírá v rozhovoru otce a dcery řadu osobních kontroverzních témat a v diskuzích se vydávají 
napříč rodinnou historií a historií 20. století vůbec.  
vstupné: 100 Kč 


