září 2022
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
do pondělí 12. 9.
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ – O NEJHEZČÍ BALKON ČI ZAHRADU
Dům kultury Milevsko a Květinářství Romantik pořádají 7. ročník fotografické soutěže. Snímky rozkvetlého
balkonu, zahrady, skalky, terasy, pergoly apod. můžete zasílat na e-mail soutez@milevskem.cz nebo osobně
přinést do kanceláře DK Milevsko. Každý soutěžící může zaslat 3 fotografie. Uvádějte vždy své jméno,
příjmení a stručný název zaslaného snímku. Vyhrát můžete poukázky v hodnotě 500, 300 a 200 Kč na odběr
zboží v Květinářství Romantik. Na malou pozornost se může těšit každý soutěžící.
do neděle 4. 9.
start Křížová cesta, cíl Vášův mlýn
LETNÍ HRA MILEVSKEM
Hledej a skenuj QR kódy, odpovídej na otázky a soutěž o zajímavé ceny!
Dům kultury Milevsko ve spolupráci se společností Digitalizujemevas.cz připravil
hru, fungující na principu načítání QR kódů. Ke hře potřebujete mobilní telefon se
čtečkou QR kódů a připojením na internet. Po načtení prvního QR kódu se vám
zobrazí instrukce, jak postupovat dál. Můžete si vybrat ze tří úrovní obtížností.
Jakmile vyberete obtížnost, objeví se vám první otázka. Po zodpovězení otázky se
ukáže mapa, která vás navede k dalšímu bodu na trase. Když odpovíte na všechny
otázky, můžete se rozhodnout, zda svůj výsledek odešlete do soutěže, či nikoli. Pro
zařazení do slosování, které proběhne 5. září, stačí pouze emailová adresa a PSČ. Hrát můžete o mnoho
zajímavých cen – např. o poukázku do restaurace V Klubu, permanentku do Milevského kina, sportovní
balíčky, rodinnou vstupenku do Milevského kláštera, poukaz na veřejné bruslení či dárkové předměty.
Tak vezměte rodinu a přátele, dobrou náladu a vyrazte si užít přírodu, pohledy na nádherné okolí a soutěžení.
čtvrtek 1. a pátek 2. 9.
17:00
taneční sál
NÁBOR DO TANEČNÍ SKUPINY EFK DANCE FAMILY
Nábor nových tanečníků, více na www.efkdancefamily.cz.
pátek 2. 9.
19:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup
TANEČNÍ HODINY 2022 – ZAHÁJENÍ VÝUKY
s platnou vstupenkou, ostatní 50 Kč
První lekce, vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi.
sobota 3. 9.
13:00-16:00
start od areálu koupaliště
vstupné 100 Kč
13. POHÁDKOVÝ LES
Tradiční zábavné dětské odpoledne plné soutěží a odměn. Start od koupaliště v Milevsku (ulice Petrovická),
cíl ve Vášově mlýně. Kapacita je omezena, doporučujeme vstupenku zakoupit v předprodeji, nesoutěžní
doprovod zdarma. Pořádá Dům kultury Milevsko a Maškarní sdružení Milevsko za podpory Města Milevska
a ve spolupráci se zájmovými spolky a nadšenci z Milevska a okolí.
pondělí 5. 9.
19:00
hudební sál
FITNESS HODINY – ZAHÁJENÍ LEKCÍ
Kardio fitness cvičení v tanečním rytmu pod vedením Jany Miklavčičové.
úterý 6. 9.
18:00
Milevské kino
vstupné: v předprodeji 100 Kč,
BESEDA S CHIRURGEM A PROFESOREM PAVLEM PAFKEM
na místě 150 Kč
Pavel Pafko je skvělý český břišní a hrudní chirurg. V letech 1992–2010 byl přednostou III. chirurgické kliniky
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Motol. Do mediálního podvědomí se
dostal v prosincI 1996, kdy operativně odstranil plicní nádor prezidentovi Václavu Havlovi. V prosinci 1997
pak provedl se svým týmem první transplantaci plic na území České republiky. Prezident republiky Miloš
Zeman jej roku 2013 vyznamenal medailí Za zásluhy. V roce 2016 byl pasován na rytíře českého lékařského
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stavu a cenu Arnošta Lustiga obdržel za rok 2020. Přijďte si poslechnout poutavé vyprávění předního českého
lékaře. Prostor bude i na Vaše dotazy. Moderuje PhDr. Jiří Kálal.
středa 7. 9.
16:00
učebna 4
KURZ DRÁTOVÁNÍ – INFORMAČNÍ SCHŮZKA
DK Milevsko ve spolupráci s Atelierem Radost připravuje od září nový kurz drátování, který je vhodný pro
dospělé i děti od cca 8 let. V případě zájmu otevřeme skupinu začátečníků i pokročilých. Kurz povede lektorka
Věra Pichová z Atelieru Radost. Pokud vás nabídka zaujala, zveme vás na nezávaznou informační schůzku, na
které se dozvíte více.
středa 7. 9.
16:30
učebna 4
KURZ KERAMIKY – INFORMAČNÍ SCHŮZKA
DK Milevsko ve spolupráci s Atelierem Radost připravuje od září nový kurz keramiky. Práci s keramickou
hlínou zvládnou děti od 4 let po dospělé. Kurz povede lektorka Věra Pichová z Atelieru Radost. Pokud vás
nabídka zaujala, zveme vás na nezávaznou informační schůzku, na které se dozvíte více.
středa 7. 9.
17:00
velký sál
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA
středa 7. 9.
19:30
hudební sál
FITNESS HODINY – ZAHÁJENÍ LEKCÍ
Kardio fitness cvičení v tanečním rytmu pod vedením Jany Miklavčičové.
čtvrtek 8. a pátek 9. 9.
17:00
taneční sál
NÁBOR DO TANEČNÍ SKUPINY EFK DANCE FAMILY
Nábor nových tanečníků, více na www.efkdancefamily.cz.
čtvrtek 8. 9.
17:00
učebna 1
KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA – INFORMAČNÍ SCHŮZKA
Schůzka je určena pro nové i stávající studenty, bude na ní domluven den i čas schůzek tak, aby to všem
vyhovovalo a zároveň proběhne rozdělení do skupin (začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí).
čtvrtek 8. 9.
18:00
učebna 2
KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA – INFORMAČNÍ SCHŮZKA
Nabízíme výuku angličtiny pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé a kurz pro studenty 4. ročníků
středních škol – příprava k maturitní zkoušce. Stávající studenty prosíme o potvrzení pokračování ve výuce
na e-mailu kurzy@milevskem.cz do středy 7. 9.
pátek 9. 9.
19:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu
TANEČNÍ HODINY 2022
s průkazkou, ostatní 50 Kč
Druhá lekce, vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi.
úterý 13. 9.
12:00-15:00
učebna 2
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
úterý 13. 9.
16:00
učebna 4
HAPPY KIDS – INFORMAČNÍ SCHŮZKA
Nabízíme nový kurz angličtiny pro děti pod vedením lektorky Marcely Árendášové. Připravujeme otevření 2
skupin pro děti od 5 do 8 let a pro děti od 9 do 12 let. Cena kurzu bude stanovena podle počtu uchazečů.
Přihlášky se již nyní přijímají u lektorky na telefonu 604 518 626.
úterý 13. 9.
PILATES – INSTRUKTÁŽNĚ
Odloženo ze zdravotních důvodů.
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čtvrtek 15. 9.
19:30
Milevské kino
vstupné: v předprodeji 300 Kč,
HUDEBNÍ SKLEPY – BÁRA HRZÁNOVÁ & BACHTALE APSA
na místě 350 Kč
Když se kvůli koronaviru zavřela divadla a koncertní sály, přišla Bára Hrzánová s nápadem, uspořádat
benefiční turné po domovech pro seniory, jejichž obyvatelé se ocitli na několik měsíců zcela odříznutí od
svých blízkých. A protože jedním z Bářiných nejbližších hudebních kolegů je fenomenální romský
akordeonista a klavírista Mário Bihári, vznikl společný hudební projekt. Ve skladbách se prolínají romské
melodie a rytmy s latinskoamerickou hudbou, tangem, flamencem, swingem a dalšími styly. Kapela Bachtale
Apsa tvoří s Bárou skvěle tepající celek, ze kterého se bez okolků valí pozitivní energie.
Vstup možný od 19 hodin.
pátek 16. 9.
19:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu
TANEČNÍ HODINY 2022
s průkazkou, ostatní 50 Kč
Třetí lekce, vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi.
neděle 18. 9.
10:00
velký sál
vstupné: od 299 Kč
KÁJA A BAMBULÁČEK – BAMBULKOVÁ ŠOU
Přijďte si s dětmi užít představení plné písniček, tanečků a soutěží! Zazní nové písničky z připravovaného CD,
ale nebudou chybět ani známé hity jako je Kulička, Kakadu anebo Dalmatin! Standartní vstupenka zahrnuje
vstup na šou, vstupenka Meet & Greet zahrnuje navíc setkání s Kájou a Bambuláčkem a plakát A3. Vstupenky
zakoupíte na Ticketportal.cz.
pondělí 19. 9.
16:00-18:00
učebna 4
kurzovné: 500 Kč/pololetí
PŘEDŠKOLÁČEK ANEB HRAJEME SI NA ŠKOLU
Zahájení kurzu pro předem přihlášené děti.
úterý 20. 9.
16:00
učebna 3
KURZ KONVERZACE AJ S RODILÝM MLUVČÍM – INFORMAČNÍ SCHŮZKA
Vhodné pro studenty a dospělé. Kurz je orientován především na mluvený projev a vzájemnou interakci.
Pomůže vám získat sebedůvěru při komunikaci v cizím jazyce, zlepšit přízvuk, výslovnost a rozšířit slovní
zásobu o nová témata.
čtvrtek 22. 9.
16:00-17:00
učebna 4
vstupné: 150 Kč
KURZ KORÁLKOVÁNÍ
Tvoříte rádi krásné věci? Pokud ano, zveme vás na kurz korálkování, který bude probíhat vždy 1x za 14 dní a
je vhodný pro děti od 6 let, horní hranice není nijak omezena. Tvoření z korálků je velmi uklidňující záliba, a
navíc se může váš výrobek stát i krásným dárkem. Přijďte s námi podlehnout kouzlu korálků. Lekce budou
probíhat vždy ve čtvrtek od 16 hodin (22. 9.; 6. a 20. 10.; 3. a 24. 11. a 8. 12.). Prosíme vždy o přihlášky
předem kvůli zajištění materiálu.
čtvrtek 22. 9.
17:00-20:00
výuková učebna
cena: 1350 Kč/3 setkání
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. Účastníci se dozví mnoho o své vlastní osobnosti, získají informace, jak se orientovat v rukopise
jakéhokoli pisatele, jaké znaky jsou v písmu klíčové a čeho je třeba si všímat.
Budeme pracovat s ukázkovými rukopisy, s rukopisem vlastním a lze použít i rukopis přinesený, který nás
zajímá (přítele, dítěte staršího 12 let, otce, šéfa ...). Další setkání proběhnou 20. 10. a 24. 11.
čtvrtek 22. 9.
17:00
velký sál
vstupné: od 300 Kč
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – BYLO NEBYLO
Štístko a Poupěnka vás provedou fantastickým světem pohádek v představení Bylo nebylo. Naučíme se, že
bychom si raději měli čistit zoubky, aby nás nenavštívil Kazizub Auvajs. Konečně se dozvíme, jak to dopadlo
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s Karkulkou, když se dostala do babiččina domečku. Zachráníme princeznu, porazíme draka, zkrátka to
nevzdáme a pomůže nám s tím Princ Bajaja. Zasmějeme se Pejskovi a Kočičce a jejich nekonečné honičce.
Při nákupu 4 vstupenek si můžete vybrat dárek. Vstupenky zakoupíte na Ticketportal.
pátek 23. 9.
14:00-22:00
loutkový sál
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY – VOLEBNÍ OKRSEK
pátek 23. 9.
19:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu
TANEČNÍ HODINY 2022
s průkazkou, ostatní 50 Kč
Čtvrtá lekce, vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi.
sobota 24. 9.
08:00-14:00
loutkový sál
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY – VOLEBNÍ OKRSEK
sobota 24. 9.
19:00
Dům kultury Milevsko
MATURITNÍ PLES – GYMNÁZIUM MILEVSKO
úterý 27. 9.
18:00
loutkový sál
KČT – PŘEDNÁŠKA KAMBODŽA
Promítá a vypráví Hana Váchová.
pátek 30. 9.
14:00-22:00
loutkový sál
VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY – 2. KOLO – VOLEBNÍ OKRSEK
pátek 30. 9.
19:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu
TANEČNÍ HODINY 2022
s průkazkou, ostatní 50 Kč
Pátá lekce, vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi.
PŘIPRAVUJEME
prostory DK

sobota 1. 10.
10:00-12:00
vstupné: zdarma
PODZIMNÍ BURZA + BLEŠÍ TRH
neděle 2. 10.
19:00
velký sál
vstupné: přepdrodej 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.
Hrají: M. Bočanová/K. Špráchalová, L. Vaculík, P. Nečas/R. Štolpa, F. Tomsa, a další
pondělí 3. 10.
16:30-17:15
prostory DK
vstupné: 200 Kč/10 lekcí
JÓGA PRO DĚTI
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
dětských smíchem, říkankami, písničkami. Dospělí při józe pilují jednotlivé sestavy, malé děti mají raději
různorodost. V domě kultury proto napodobujeme různá zvířátka, vyprávíme u cvičení příběhy a pohádky.
Děláme dětem ze cvičení zábavu a legraci! Určeno pro děti od 5 let.
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.
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
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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.
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).
pondělí 17. 10.
18:00
Milevské kino
vstupné: v předprodeji 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.
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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
do úterý 20. 9.
vstupné: 10 Kč
VÝSTAVA PATCHWORKU A PANENEK
Pořádají Patchworkový klub Milevsko a Český panenkový klub společně s Domem dětí a mládeže v Milevsku.
pátek 23. 9.
14:00-22:00
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY – VOLEBNÍ OKRSEK
sobota 24. 9.
08:00-14:00
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY – VOLEBNÍ OKRSEK
pátek 30. 9.
14:00-22:00
VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY – 2. KOLO – VOLEBNÍ OKRSEK
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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 1., pátek 2. 9.
TITULKY
20:00
127 min.
BULLET TRAIN
USA – Akční – Bullet Train je bláznivě zábavná akční komedie od režiséra snímku Deadpool 2, Davida Leitcha.
Brad Pitt hraje ve filmu Bullet Train nájemného zabijáka Ladybuga, který je odhodlán vykonávat svou práci
mírumilovně, jelikož se mu spousta předchozích kšeftů vymkla z rukou a smůla se mu lepí na paty.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
sobota 3., neděle 4. 9.
ČESKÉ ZNĚNÍ
20:00
90 min.
STŘÍDAVKA
ČR – Komedie – Komedie režiséra Petra Nikolaeva plná rodinných a partnerských zmatků. Její hrdinové si
uvědomí, že když se ze tří rodin stane jedna velká, budou potřebovat pořádný plán. Plán, jak přežít současné
i minulé partnery, všechny děti v rodině, ať už jsou jejich nebo ne, plán, jak se v tom všem neztratit a udržet
si zdravý rozum. Život si ale většinou dělá, co chce a co nečekáte.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
čtvrtek 8., pátek 9., sobota 10., neděle 11. 9.
ČESKÉ ZNĚNÍ
20:00
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 15 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč
pátek 9., sobota 10., neděle 11. 9.
DABING
17:30
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: 130 Kč
pátek 16., sobota 17., neděle 18. 9.
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. V neděli 18. 9. proběhne projekce se sníženou
hlasitostí zvuku.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč
pátek 16. 9.
ČESKÉ ZNĚNÍ
20:00
111 min.
JAN KOLLER: PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA
ČR – Dokument – Příběh Jana Kollera se řadí mezi světový unikát. Spousty prestižních zahraničních serverů
se mu v minulosti věnovalo a shodli se na tom, že story “Českého Honzy“ je skutečnou pohádkou, která je
asi už navždy nenapodobitelná.
vstupné: 120 Kč
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sobota 17. 9.
TITULKY
20:00
95 min.
AFTER: POUTO
USA – Drama, romantický – Čtvrtá kapitola filmového a knižního fenoménu After zavede Hardina a Tessu na
životní křižovatku, ze které se vydávají každý jinou cestou. Byli si souzeni, ale Hardinovy běsy jsou příliš divoké
a Tessa prahne po svém osobním štěstí. Bude mít jejich žhavá, nespoutaná a nekonečná láska z minulosti
také někdy budoucnost?
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
neděle 18. 9.
ČESKÉ ZNĚNÍ
20:00
83 min.
PLANETA PRAHA
ČR – Dokument, dobrodružný – Kolik „obyvatel" má Praha? Tvůrci oceňovaného filmu se tentokrát vydali na
výpravu do betonové džungle hlavního města. Vedle nás lidí tu žijí nečekaní zvířecí sousedé, jejichž
každodenní dobrodružství filmaři zaznamenali díky nejmodernějším technologiím z výjimečné blízkosti.
vstupné: 100 Kč
čtvrtek 22., pátek 23. 9.
ČESKÉ ZNĚNÍ
20:00
105 min.
BANGER
ČR – Drama, komedie – Příběh jedné páteční noci a zběsilá jízda plná drog a rapu ve filmu režiséra Adama
Sedláka. Adam Mišík v něm prodává kokain, chce ale prorazit jako muzikant a udělat BANGER. Díky své
atmosféře, nekompromisnímu a originálnímu stylu i nečekanému humoru se film BANGER. stal jednou z
událostí festivalu v Karlových Varech, kde sklidil nadšené ohlasy kritiků i diváků.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč
pátek 23., sobota 24., neděle 25. 9.
DABING
17:30
89 min.
PRINCEZNA REBELKA
Francie – Animovaný – Animované dobrodružství z jednoho království, kde se malá uličnice a rebelka začne
vydávat za princeznu. Přepych na hradě si ale dlouho neužívá, protože vyráží na dobrodružnou cestu za
záchranou korunního prince. Pro filmové dobrodružství a lumpárny princezny rebelky jsou prázdniny tou
nejlepší dobou.
vstupné: 120 Kč
sobota 24., neděle 25. 9.
ČESKÉ ZNĚNÍ
20:00
94 min.
INDIÁN
ČR, SR, Polsko – Komedie – Komedie Indián vypráví o hektickém životě zaneprázdněného finančníka Ondřeje
Jonáše (Karel Roden) a jeho rodiny, do kterého vstoupí duch umírajícího indiánského náčelníka (Daniel
Olbrychski).
vstupné: 140 Kč
čtvrtek 29., pátek 30. 9.
ČESKÉ ZNĚNÍ
20:00
112 min.
BUKO
ČR, SR – Drama, komedie – Buko je kůň. A taky je to „dar z nebes“, který vypadá jako špatný vtip, protože
jeho nová majitelka se koní bojí. Film Alice Nellis vypráví o tom, že štěstí přeje připraveným a taky těm, kteří
se svému strachu dokážou postavit.
vstupné: 140 Kč
sobota 1., neděle 2. 10.
TITULKY
20:00
125 min.
KDE ZPÍVAJÍ RACI
USA – Drama, mysteriózní – Úchvatný, tajemný příběh podle úspěšného knižního románu Kde zpívají raci
vypráví o Kye, opuštěné dívce, která až do dospělosti vyrůstala sama v nebezpečných mokřinách Severní
Karoliny. Celé roky se šířily po Barkley Cove historky o „dívce z mokřin“, které izolovaly strohou a odmítavou
Kyu od místní komunity. Když se v Kyině životě objeví dva přitažliví mladíci z města, začne se novému,
neznámému světu otevírat. Jenže ve chvíli, kdy jednoho z nich najdou mrtvého, ji komunita bez váhání označí
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za hlavní podezřelou. Případ se začne rozvíjet, je stále nejasnější a hrozí, že budou odhalena mnohá tajemství,
pohřbená v mokřinách.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

