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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
úterý 1. 11.
09:00
velký sál
TRADIČNÍ PODZIMNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ SK ZVVZ MILEVSKO
Dopoledne schůze v DK, poté návštěva ZVVZ, odpoledne hudební program k poslechu i tanci. Dopolední
program včetně oběda je jen pro členy, na odpoledním programu budou vítáni i partneři členů Senior klubu.
Více na www.skzvvz.cz.
čtvrtek 3. 11.
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 emailu kurzy@milevskem.cz.
pátek 4. 11.
19:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu
TANEČNÍ HODINY 2022 – COUNTRY VEČER
s průkazkou, ostatní 50 Kč
Sedmá lekce, vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi.
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 nebo Moudrý klobouk a jeho rozhodnutí. Harry Potter bude
potřebovat od dětí velkou pomoc, při které zažijí spousty legrace. A co víc, možná jedno z dětí naučí i létat.
Vstupné platí všichni návštěvníci od 2 let věku.
neděle 6. 11.
18:00
bazilika Milevského kláštera
vstupné: předprodej 180 Kč,
DUCHOVNÍ OPUSY ANTONÍNA DVOŘÁKA
na místě 200 Kč
Hraje táborský 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.
úterý 8. 11.
12:00-15:00
učebna 2
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
úterý 8. 11.
18:00
loutkový sál
KČT – PŘEDNÁŠKA JOHN MUIR TRAIL
Aneb tři týdny v horské divočině Sierra Nevady. Promítá a vypráví Zdeněk Kolář.
čtvrtek 10. 11.
17:30
výuková učebna
vstupné: 180 Kč
KURZ – ANDĚL Z MACRAMÉ
Srdcem tvořený anděl se jistě stane originální dekorací vašeho domova. Vhodný bude také jako dárek pro
vaše blízké. Jeho výrobu zvládnou i děti od cca 6 let. Prosíme o přihlášky předem do 8. 11. na telefonu
383 809 200 nebo e-mailu kurzy@milevskem.cz.
pátek 11. 11.
17:00
amfiteátr
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD
Již 11. ročník lampionového průvodu k svátku svatého Martina. Sraz v 17 hodin v amfiteátru domu kultury,
odkud bude po krátkém programu následovat malá procházka s nasvěcenými lampiony. Doprovodný
program si připravil dramatický kroužek 2. ZŠ Milevsko. Děti se mohou těšit i na svatého Martina na bílém
koni nebo svatomartinský rohlíček.
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pátek 11. 11.
19:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu
TANEČNÍ HODINY 2022 – RAUT A VÝUKA STOLOVÁNÍ
s průkazkou, ostatní 50 Kč
Osmá lekce, vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi.
neděle 13. 11.
15:00
velký sál
vstupné: předprodej 80 Kč,
POHÁDKA – ČAS ZÁZRAKŮ
na místě 90 Kč
Autorská pohádka inspirovaná slavným příběhem Charlese Dickense – Vánoční koleda. Rozmazlená
Majdalenka si k Vánocům přeje panenku, kterou by jí všechny holky záviděly. Zapomíná však na to, že jsou
na světě důležitější věci než dárky. A proto se panenka Elenka rozhodne vstoupit Majdalence do snu a vzít jí
na poučnou cestu světem. Ti, co věří na zázraky, si v této pohádce jistě přijdou na své.
Hraje Dobře naladěné divadlo. Vstupné platí všichni návštěvníci od 3 let věku.
pondělí 14. 11.
17:00
velký sál
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA
středa 16. 11.
18:00-20:00
loutkový sál
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 16. 11.
19:00
prostory DK
vstupné: předprodej 190 Kč,
MILEVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI – ALKEHOL, WOTAZNÍK, MADAM ROYAL
na místě 250 Kč
Oblíbené pivní slavnosti jsou tu! Těšit se můžete na bohatý hudební program – představí se punk-rocková
kapela Wotazník, středočeská hard-popová kapela Madam Royal a legendární rock-punková kapela Alkehol.
Chybět nebudou ani zabijačkové hody a pivní značky Stella Artois, Hoegaarden, Zlatá labuť, Pardubický
pivovar nebo Ostravar.
pátek 18. 11.
19:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu
TANEČNÍ HODINY 2022
s průkazkou, ostatní 50 Kč
Devátá lekce, vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi.
neděle 20. 11
15:00
loutkový sál
vstupné: 30 Kč
LOUTKOVÁ POHÁDKA – A NA HRADĚ NÁM STRAŠÍ
Milevští loutkaři zvou malé i velké diváky na pohádku, ve které se Kašpárek s Kubíčkem dostanou až do
starého, strašidelného hradu. V příběhu se objeví nové postavičky: medvěd s jelenem, víly a nebudou chybět
ani čerti. A kdo na hradě straší a proč? To už neprozradíme.
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
pondělí 21. 11.
18:00
výuková učebna
vstupné: 50 Kč
KVĚTINOVÉ ADVENTNÍ KOUZLENÍ
Na Vánoce chce mít každý svůj byt či dům krásně vyzdobený. Hledáte letos inspiraci na vánoční výzdobu?
Nebo se chcete jen příjemně naladit na nadcházející svátky? Potom přijďte na malé posezení s květinářkou
Dagmar Kolingrovou, která pro vás bude mít připravenu ukázku tradičních i netradičních aranží, dozvíte se
různé triky a nápady, a třeba získáte tu správnou motivaci a inspiraci pro vaše vlastní kutilské výtvory. Přímo
na místě budou vznikat dekorace, které bude možné si zakoupit.
úterý 22. 11.
18:00
výuková učebna
vstupné: 40 Kč
DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA
Na přednášce se dozvíte, jak funguje čínská medicína, o souvislostech v lidském těle aneb jak všechno souvisí
se vším. Vysvětlíme si vazby mezi našimi orgány, projevy oslabení jednotlivých orgánů + doporučení, jak a
v kterou denní dobu je nejlépe můžeme posílit (tzn. orgánové hodiny). Dalším tématem bude podpora
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imunity přírodní cestou, jak řešit potíže s trávením, jak se zbavit zahlenění a zadní rýmy, co je příčinou
atopických ekzémů a čím můžeme své zdraví ovlivnit sami. Večerem nás provede Hana Volfová, specialistka
na celostní medicínu a zdravý životní styl.
Úterý 22. 11.
18:00
loutkový sál
KČT PŘEDNÁŠKA – ARMENIE
Promítá a přednáší Mgr. Michal Hrazdil.
čtvrtek 24. 11.
16:00-17:00
učebna 4
vstupné: 150 Kč
KURZ KORÁLKOVÁNÍ
Pro děti od 6 let, horní hranice není nijak omezena. Pouze pro předem přihlášené.
čtvrtek 24. 11.
17:00-20:00
výuková učebna
SEMINÁŘ – GRAFOLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY
Pouze pro předem přihlášené.
pátek 25. 11.
19:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu
TANEČNÍ HODINY 2022
s průkazkou, ostatní 50 Kč
Desátá lekce, vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi.
neděle 27. 11.
13:00
náměstí, Milevské kino, Muzeum milevských maškar
ZAHÁJENÍ ADVENTU V MILEVSKU
Přijďte si užít první adventní neděli, napsat dopis Ježíškovi, potkat se s andělem na chůdách, nasát vánoční
atmosféru v kině nebo si něco vyrobit v adventní dílničce:
13:00-16:30 Muzeum milevských maškar – Adventní dílnička
15:00
Milevské kino – dětský film z dílny Walta Disneyho Divnosvět
16:00-18:00 náměstí – Andělská pošta aneb napiš dopis Ježíškovi, andělé na chůdách, stánkový prodej,
hudební program
17:00
Rozsvícení adventní výzdoby
18:00
Milevské kino – česká komedie s hvězdným obsazením Vánoční příběh
úterý 29. 11.
09:00
loutkový sál
vstupné: členové SK ZVVZ zdarma,
PŘEDNÁŠKA SK ZVVZ – MĚSTSKÁ POLICIE
ostatní 30 Kč
O úkolech, činnosti a místních podmínkách přednáší Václav Barda, velitel Městské policie v Milevsku.
Nebudou chybět ani rady pro seniory a názorné příklady. Přednášku pořádá Senior klub ZVVZ Milevsko ve
spolupráci s DK Milevsko.
úterý 29. 11.
17:00
malý sál
KČT – SETKÁNÍ NA ZÁVĚR TURISTICKÉ SEZONY
PŘIPRAVUJEME
čtvrtek 1. 12.
18:00
výuková učebna
vstupné: 40 Kč
DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – PŘIČICHNĚTE K AROMATERAPII
pátek 2. 12.
odjezd v 15 hodin od DK
cena: 300 Kč/os.
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 již nyní na telefonu 383 809 200 nebo e-mailu kortanova@milevskem.cz.
pátek 2. 12.
16:00-20:00
výuková učebna
vstupné: 600 Kč
ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA
Opakování úspěšného semináře s Mgr. Evou Vaňkovou. Cviky ke zpevnění pánevního dna jsou důležité pro
každého z nás jako prevence inkontinence, poklesu pánevních orgánů, bolesti zad, po operacích apod.
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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.
neděle 4. 12.
19:00
velký sál+ balkon
vstupné: předprodej od 390 Kč,
MIKULÁŠSKÁ S THE TAP TAP – Vystoupí Milevský dětský sbor
na místě +50 Kč
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.
čtvrtek 8. 12.
19:30
Galerie M
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.
neděle 11. 12.
08:30
prostory DK a před DK
VÁNOČNÍ THRY
Zájemci z řad prodejců se mohou hlásit na tel. 383 809 201 nebo emailu produkce@milevskem.cz.
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!
neděle 25. 12.
20:00
velký sál
vstupné: předprodej 180 Kč,
PŘEŠTĚNICKÁ FESTIVALOVÁ VÁNOČKA
na místě 200 Kč
Druhý svátek vánoční nabídne 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.
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.
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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
pátek 4. 11.
18:00
VERNISÁŽ PRODEJNÍ VÝSTAVY „PŘÍBĚH ENERGIÍ NA PLÁTNĚ“
Vystavuje Vlastimil Růžička.
úterý 8. až pátek 25. 11.
vstupné: 10Kč
VÝSTAVA „PŘÍBĚH ENERGIÍ NA PLÁTNĚ“
Výstava převážně abstraktních obrazů Vlastimila Růžičky.
středa 9. 11.
18:00
vstupné: 50 Kč, členové SK ZVVZ
POETICKÝ VEČER
po předložení kartičky 25 Kč
Tradiční setkání s poezií, pořádá SK ZVVZ.
úterý 22. 11.
19:30
Galerie M
vstupné: v předprodeji 250 Kč,
HUDEBNÍ SKLEPY – CIRCUS PONORKA
na místě 300 Kč
Jan Ponocný - 25 let po boku Ivana Krále, 23 let vedle Mekyho Žbirky, 26 let s Václavem Koubkem… Brilantní
kytarista, ale také dokonalý profesionál, který má dost vkusu na to, aby vedle hlavní hvězdy nestrhával
pozornost na sebe. Jenže co naplat, originalita a přetlak nápadů nakonec musel ven, a tak Honza Ponocný
vymyslel svou one-man-show Circus Ponorka.
A teprve v tu chvíli spadla kolegům i posluchačům údivem brada. V soukromí tichý muž se totiž na pódiu
mění ve strhujícího showmana, který baví publikum nečekaným gejzírem hudby, fórků a nápadů – a jakoby
lehce vytváří za pomoci jedné kytary a hromady looperů chytlavé hity. Zároveň je uznávaným skladatelem
filmové a divadelní hudby. Při koncertech Circusu Ponorka tak máte často pocit, že tuhle pecku odněkud
znáte – ano, bývá to třeba právě z Dabing Street, Revivalu nebo populárního filmu Perfect Days.
Na celou hudební historii Honzy Ponocného ale snadno zapomenete, když vpluje na pódium tanečním
krokem štíhlý muž v bílém obleku s černým kloboukem, hrábne do strun a sešlápne první krabičku. Publikum
na jeho koncertech obvykle v první minutě zatají dech a pořádně se nadechne až po posledním přídavku.
Circus Ponorka je návyková záležitost a kdo se s ním jednou setkal, je lapen navždy.
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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
středa 2. 11.
DABING
14:30
106 min.
DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
USA – Rodinný, animovaný, dobrodružný – Superpes Krypto a Superman jsou nerozluční nejlepší přátelé,
mají stejné superschopnosti a bok po boku bojují proti zločinu v Metropolis. Když je Superman a zbytek Ligy
spravedlnosti unesen, musí Krypto přesvědčit roztrhanou smečku z útulku – ohaře Ace, břichaté prase PB,
želvu Merton a veverku Chip, aby ovládli své vlastní nově nabyté schopnosti a pomohli mu superhrdiny
zachránit.
vstupné: 80 Kč
čtvrtek 3. 11.
ČESKÉ ZNĚNÍ
15:00
87 min.
ŽENY A ŽIVOT
ČR – Komedie, romantický – Eliška Králová je hodná holka. Možná až moc. V práci jí chybí ostré lokty, ve
vztahu jí přebývá slepá víra. O to akčnější je ovšem její volnomyšlenkářská, všeho schopná sestra Ilona. Obě
mladé dámy se společně vrhnou do budování rodinného podniku, fungujícího tak trochu „ode zdi ke zdi“,
stejně jako Eliščin vztah se samolibým populárním tenistou Petrem.
vstupné: 70 Kč
čtvrtek 3. 11.
TITULKY
20:00
115 min.
ÚSMĚV
USA – Horor – Když se někdo směje od ucha k uchu, nenapadne vás, že by se už za pár vteřin mohl přímo
před vašima očima zabít. Horor Úsměv dokazuje, že i jedna z nejkrásnějších lidských emocí může někdy být
děsivě znepokojivá.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč
pátek 4., sobota 5., neděle 6. 11.
DABING
17:30
107 min.
ŠOUMEN KROKODÝL
USA – Rodinný, dobrodružný, komedie – Když se rodina Primmů přestěhuje do New Yorku, jejich syn Josh se
snaží zvyknout si na novou školu i přátele. Vše se změní od okamžiku, kdy Josh objeví Lylea – zpívajícího
krokodýla, který miluje koupele, kaviár a dobrou hudbu – v podkroví jejich nového domova.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč
pátek 4. 11.
ČESKÉ ZNĚNÍ
20:00
70 min.
PSH NEKONEČNÝ PŘÍBĚH
ČR – Dokument – Českou hudební legendu Peneři strýčka Homeboye neboli PSH zná v České republice snad
každý. Jací jsou ale ve skutečnosti dnes už kluci na prahu středního věku Orion, Vladimir 518 a Mike Trafik?
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč
sobota 5. 11.
TITULKY
20:00
98 min.
VRAŽDA V LONDÝNĚ
USA – Historický, mysteriózní, thriller – V londýnském West Endu 50. let se náhle zastaví plány na filmovou
verzi divadelního hitu poté, co je zavražděn jeden z klíčových členů štábu. Když se případu ujmou světem
unavený inspektor Stoppard (Sam Rockwell) a snaživá začátečnice strážnice Stalkerová (Saoirse Ronan),
ocitnou se oba v zapeklité záhadě v okázale špinavém divadelním podsvětí a vyšetřují záhadnou smrt na
vlastní nebezpečí.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
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neděle 6. 11.
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
čtvrtek 10., pátek 11., sobota 12. 11.
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.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč
neděle 13. 11.
ČESKÉ ZNĚNÍ
20:00
102 min.
MICHAEL KOCÁB: ROCKER VERSUS POLITIK
ČR, SR – Dokument – Celovečerní dokumentární snímek Michael Kocáb – rocker versus politik režisérky Olgy
Sommerové nabízí portrét výrazné osobnosti, hudebníka a politika, který nadále zůstává výrazným a
nepřehlédnutelným občanským aktivistou.
vstupné: 130 Kč
čtvrtek 17. 11.
ČESKÉ ZNĚNÍ
15:00
89 min.
PÁNSKÝ KLUB
ČR – Komedie – Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady naprosto nesourodou pětici.
vstupné: 70 Kč
čtvrtek 17. 11.
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
pátek 18., sobota 19., neděle 20. 11.
ČESKÉ ZNĚNÍ
17:30
135 min.
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2
ČR – Pohádka, fantasy, komedie – Pokračování úspěšné fantasy pohádky Princezna zakletá v čase.
vstupné: 130 Kč
pátek 18., sobota 19., neděle 20. 11.
ČESKÉ ZNĚNÍ
20:00
107 min.
GRAD PRIX
ČR – Komedie, road movie - Filmová komedie režiséra Jana Prušinovského (Most!, Okresní přebor) vypráví o
dvou bratrancích milujících auta a jednom kriminálníkovi, který je zase rád krade. Roman (Kryštof Hádek)
vede pofidérní autobazar na okraji města, má tři děti, živelnou manželku (Anna Kameníková) a pije.
12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
čtvrtek 24., pátek 25., sobota 26., neděle 27. 11. ČESKÉ ZNĚNÍ
ČT-SO 20:00, NE 18:00
118 min.
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
ČR – Komedie – Komedie s hvězdným obsazením, která se odehrává během Štědrého dne. Film režisérky
Ireny Pavláskové představí celou plejádu českých herců od Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, Karla Rodena,
Hynka Čermáka nebo Jiřiny Bohdalové, až po Václava Neužila, Jaroslava Plesla, Vladimíra Polívku, Jana
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Nedbala, Annu Fialovou, Sáru Sandevu či francouzskou hereckou legendu Pierra Richarda.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč
pátek 25., sobota 26., neděle 27. 11.
DABING
PÁ-SO 17:30, NE 15:00
99 min.
DIVNOSVĚT
USA – Animovaný – Celovečerní snímek Divnosvět představuje legendární průzkumnickou rodinu Cladových,
kteří se snaží proletět skrz neprobádaný, zrádný a především divný svět. Doprovází je barvitá posádka obří
vzducholodi, rošťácký tvor přezdívaný Flek a třínohý pes.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

