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DŮM KULTURY – Nádražní 846 
Provozní doba pokladny: PO – PÁ: 8:00-11:30 a 12:15-15:30, 

tel.: 383 809 200, info@milevskem.cz 

do pátku 15. 3.       vestibul DK – 1. patro         vstupné: zdarma 

VÝSTAVA – PÍSECKO Z NEBE 
Dům kultury Milevsko zve na výstavu leteckých fotografií Písecka, která vznikla v rámci projektu Česko z 
nebe. Na fotografiích CBS Nakladatelství si můžete prohlédnout snímky našeho regionu z připravované knihy 
Písecko z nebe. Výstavu si můžete prohlédnout každý všední den od 8 do 18 hodin do 15. března. 
Výstava je volně přístupná. 

pátek 1. 3.    19:00    nám. E. Beneše + DK Milevsko 

MILEVSKÉ MAŠKARY – BAKUSŮV PRŮVOD 
- převzetí nadvlády maškarního sdružení na městem Milevskem 
- Taktsurfer Münchenbuchsee – švýcarský orchestr  
- Kovářovská opona 
- oslava získání nadvlády nad městem v Restauraci U Broučka a v DK Milevsko 
- od 20:30 společenský večer pro všechny příznivce masopustu – kapela - Klasik trio – DK Milevsko 

sobota 2. 3.             

MILEVSKÉ MAŠKARY 2019 
NÁM. E. BENEŠE 
09:00 Zahájení jarmarku – vepřové hody, 
speciality po celý den 
09:30 Zahájení programu na pódiu -  
Kapela Kovačka – tradiční milevská dechová kapela 
10:30 Mil-Roses – pěvecký sbor 
11:00  Taktsurfer Münchenbuchsee – švýcarský 
masopustní orchestr 
11:30   Maškary ze Studnice – masopustní 
obchůzka zapsaná na seznamu nemateriálního 
kulturního dědictví lidstva Unesco 
12:30 Kapela Pouličníci 
13:30  Kapela  Fusky Dus 
15:30  Příchod maškarního průvodu 
      usmrcení Bakuse, vrácení klíče od města 
16:00   Anna Julie Slováčková & The Primes 
 

DŮM KULTURY MILEVSKO 
12:30 Sraz masek 
13:30  Řazení průvodu 
14:00  Start průvodu s mezinárodní účastí 
15:30   Masopustní rej pro všechny generace + 
Výdej občerstvení pro masky zúčastněné  
v průvodu. Vstup: 50 Kč, účastníci průvodu  
a v maskách ZDARMA 
19:00 Masopustní zábava s kapelou Hastrmani 
Taktsurfer Münchenbuchsee – švýcarský 
masopustní orchestr. Vstup: 100 Kč, účastníci 
průvodu a v maskách ZDARMA.

PRŮVOD MILEVSKEM 14:00   od domu kultury 
Trasa průvodu: DK Milevsko – Nádražní ul. – Tyršovo nám. – Havlíčkova ul. – Růžová ul. – nám. e. Beneše – 
Riegrova ul. – Husovo nám. – Riegrova ul. – nám. E. Beneše 
Uvedené časy jsou pouze orientační 
Změna programu vyhrazena! 
Podrobnější informace na plakátech, www.milevskem.cz, www.milevskemaskary.cz.  

https://www.facebook.com/malovanemapy.cz/
http://www.milevskem.cz/
http://www.milevskemaskary.cz/
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středa 6. 3.   09:00   Milevské kino                            vstupné: 60 Kč 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI + PROMÍTÁNÍ FILMU LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU 
ZPĚT 
O jarních prázdninách si vyrobíme přáníčko k MDŽ. Poté si pustíme animovanou dobrodružnou 
komedii, ve které lední medvěd Norm sestaví hokejové družstvo a ve velkolepém zápase zachrání 
drahocenný led a jejich ledový domov. 

neděle 10. 3.    08:00   velký sál 

VÝROČNÍ SCHŮZE ČRS 
pondělí 11. 3.   19:00-20:30  hudební sál                       kurzovné: 980 Kč 

BŘIŠNÍ TANCE PRO VŠECHNY GENERACE 
Zahájení jarního kurzu orientálních tanců. Přivítáme začínající, pokročilé i maminky s dětmi. Kurz potrvá do 
17. června, celkem 14 lekcí. 

úterý 12. 3.    13:00-16:00  učebna 2  

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

úterý 12. 3.    18:00   velký sál                            vstupné: 50 Kč 

TOULKY ZA POZNÁNÍM – ÚTĚK NA SEVER 
Tradiční cyklus naučných pořadů Toulky za poznáním přivádí každoročně do velkého sálu domu kultury 
cestovatele Agentury Pohodáři Martina Dufka a Vratislava Kratochvíla.  
Pojďte s nimi najít alespoň na chvíli vlídnou náruč severských zemí Finska, Laponska, Norska a Islandu, kde 
kladou větší důraz na spokojenost obyvatel, než je tomu u nás. Víte například, že Finové byli při nedávném 
celosvětovém průzkumu označeni za nejšťastnější lidi na světě? Něco o tom se dozvíte od Čechů, kteří ve 
Finsku pobývají. A co Laponsko? Víte, že je to oblast zasahující z Finska do Švédska, Norska a Ruska, kterou 
obývají původní obyvatelé – Sámové, již si dokázali vydobýt velikou autonomii ve svých státech a po letech 
ponižování, kdy byli označováni za „sobí etnikum“ či „hadráře“, si de facto sami vládnou? A co si takhle 
zarybařit u norských břehů Atlantiku s partou vtipných českých rybářů? I tady mezi norským obyvatelstvem 
najdete Čechy, jejichž ‚zlaté ručičky‘ pomáhají udržet tuto bohatou zemi na vysoké úrovni. A přidáme i malou 
ochutnávku tektonicky neklidného Islandu, ve které se představí náš nový spolupracovník v agentuře Michal 
Poulíček. 

středa 13. 3.    10:00   loutkový sál        členové SK ZVVZ zdarma,  

PŘEDNÁŠKA – MÉDIÍM A PODVODNÝM E-MAILŮM NA KLOUB              ostatní 20 Kč  

Pořádá Senior klub ZVVZ a SENSEN (senzační senioři), ve spolupráci s DK Milevsko. 
Jak fungují média a jak je zdravě konzumovat? Žijeme v době informační, informace nikdy nebylo snazší 
získat. Stejně tak ale nebylo snazší se v nich ztratit, uvěřit falešným zprávám nebo podvodným e-mailům. S 
námi se vám to ale nestane. Projekt „Médiím na kloub“ vám pomůže se ve světě médií vyznat – ukážeme 
vám, jak si informace snadno ověřovat, jak se pohybovat bezpečně na internetu nebo na co si dát pozor na 
Facebooku. 

středa 13. 3.   17:30   učebna 4                        vstupné: zdarma 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA KE KURZU HUBNEME S ROZUMEM 
Pro přihlášené zájemce i pro ty, kteří se teprve rozhodují. Přijďte se seznámit s lektorkou a poslechnout si, co 
kurz obnáší a co od kurzu můžete očekávat. 
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středa 13. 3.   18:00   výuková učebna                           vstupné: 50 Kč 

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – JAK SE CÍTIT DOBŘE VE SVÉM TĚLE 
Přednáší Dana Žáčková, která již více než dvacet let potkává ženy i muže, kteří jsou nespokojeni se svým 
tělem. Poslouchá jejich příběhy, pocity a přání. Každý opravdu nemusí být štíhlý, ale každý by měl být se 
sebou spokojený a cítit se ve svém těle dobře… Jak toho dosáhnout? To se dozvíte, když přijdete na náš 
diskusně vzdělávací večer. Po jeho skončení bude možnost disktrétního zvážení na čtyřbodové váze. 

pátek 15. 3.    19:00   velký sál          vstupné: 50 Kč, členové SK ZVVZ 25 Kč 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – VE STÁTNÍM ZÁJMU 
Divadelní komedie v podání Divadelního a osvětového spolku FIKAR Nadějkov se odehrává v současnosti, 
v bytě mladého neúspěšného filmaře, který má velké umělecké sny, ale malé prostředky k jejich 
uskutečnění. Aby se uživil, pronajímá svůj byt těm, kteří to naopak dotáhli velice vysoko. Nepraktický snílek 
se dostává díky svým aktivitám na jedné straně a lásce na straně druhé do řady trapasů a choulostivých 
situací. Stejné krevní skupiny je i jeho soused a nejbližší kamarád, který svými originálními vynálezy i svou 
potrhlou existencí situace ještě vyhrocuje. Život nepraktických, váhavých, směšných, ale sympatických, 
citlivých hrdinů je konfrontován se světem těch mocných, ve kterém sice nechybí úspěch ani peníze, ale je 
chudý na opravdovou lásku. Ve svojí nejnovější komedii autor velice vtipně poukazuje na nešvary na naší 
současné politické scéně. 

neděle 17. 3.    15:00   velký sál  vstupné: předprodej 50 Kč, na místě 60 Kč 

POHÁDKA – O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI 
Hraje: CziDivadlo Praha 
Hlavní hrdinka pohádky je dobrosrdečná a milá Alžbětka. Svoji starší sestru Agátu má upřímně ráda 
a vidí na ní jen to dobré. Chamtivá Agáta ji však stále sekýruje a ponižuje. Bětuška se zlobě a 
manipulaci neumí bránit a trvá to tak dlouho, dokud se nerozhodne změnit svůj osud k lepšímu. Naštěstí má 
dobrého přítele, moudrého Lesního mužíčka Otakárka, který jí radí a pomáhá. A tak se z bojácné Alžbětky 
stává statečné děvče, které nepodléhá zlu a vítězí. Především nad svým vlastním strachem, ale dokonce se jí 
podaří otevřít oči a srdce své sestře Agátě. 
Naše pohádka je nejen veselá a plná vtipných situací, převleků, písniček, bohatých kostýmů, scény a rekvizit, 
ale zároveň obsahuje mravní ponaučení a nutí nás k zamyšlení. 
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino 

úterý 19. 3.    15:00   velký sál  

TRADIČNÍ SETKÁNÍ JUBILANTŮ – SENIOR KLUB ZVVZ 
Setkání v domě kultury se členy, kteří letos oslaví 70, 75, 80, 85, 90 let. Jen pro pozvané. 

úterý 19. 3.    18:00    loutkový sál  

KČT – ZÁŘIVĚ BAREVNÝ PODZIM NA ČERNOBYLU A VŮKOL 
Turistická beseda. Vypráví a promítá Josef Luxemburg. 

středa 20. 3.   17:45-20:15  učebna 2 + hudební sál                           cena: 2900 Kč 

HUBNEME S ROZUMEM 
Tříměsíční kurz snižování nadváhy pod vedením lektorky STOBu Dany Žáčkové. Nové stravovací návyky, 
žádné zakázané potraviny, rozumné cvičení bez stresu, lekce nordic walkingu, individuální přístup 
v kolektivu. Možný příspěvek zdravotní pojišťovny.  
Přihlášky do 15. 3. na telefonu 774 04 04 99 nebo e-mailu zackovastudiod@seznam.cz. 

středa 20. 3.   18:00   výuková učebna                         vstupné: 170 Kč 

KURZ – LUCERNA Z PEDIGU 
Přijďte si pod vedením lektorky Laďky Bečkové vyrobit krásnou přírodní lucernu. Materiál v ceně kurzu. 

http://www.milevskem.cz/
mailto:zackovastudiod@seznam.cz
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čtvrtek 21. 3.   17:00   Milevské kino                                    vstupné: 190 Kč, 

SETKÁNÍ S YVETTOU SIMONOVOU                          

členové SK ZVVZ 150 Kč 
Yvetta Simonová je stálice české populární hudby. Začala nejprve zpívat jako operetní a 
muzikálová zpěvačka. Teprve později se z ní stala zpěvačka populárních písní. Za svoji 
kariéru nazpívala více jak 500 písní. Nesmazatelně se zapsala do podvědomí posluchačů ve 
spojení s Milanem Chladilem, se kterým nazpívala bezpočet populárních duetů. Ve svém 
novém pořadu Setkání s Yvettou Simonovou zavzpomíná nejenom na své nejznámější 
písničky, ale bude mluvit o svém životě, rodině, láskách, práci. 
V pořadu zazní písně Sen lásky, Čas borůvkových koláčů, Ten sen se nesplní, Chtěla bych 
kapelu, Chviličku spát, Já sedím jen tak v oblacích aj. 
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino 

neděle 24. 3.    19:00   velký sál                                       vstupné: 320 a 290 Kč 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – DOMACI@STESTI.HNED 
Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová a David Suchařípa 
Hlavní hrdinka této komedie přijde jako hospodyně z agentury 
Manželské štěstí udělat pořádek do moderní rodiny. Okamžitě ale 
vycítí, že v této domácnosti není něco v pořádku a začne dávat 
dvojici dohromady. S vražednou otevřeností a se slovy: „Děti moje, 
řeknu to upřímně, ale s taktem: Váš sexuální život nestojí za nic!“, 
začne Vilemína řešit manželské soužití, a to s bezednou zásobou léty 
prověřených rad, jak krize v kuchyni a loži překonávaly naše babičky. 
Manželské štěstí vychází z témat oblíbeného televizního seriálu a 
knihy od Ivy Hüttnerové „Domácí štěstí“. Dozvíme se mimo jiné, jak 
si manželé mají jeden druhého vážit, jak zafunguje „sporýš lékařský“ i celer v manželském loži a další moudra 
k dosažení „štěstí manželského“. 
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino 

pondělí 25. 3.    15:00   vestibul DK                        vstupné: zdarma 

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY – JSEM PĚSTOUN 
Sociální služby Města Milevska ve spolupráci s Odborem sociálně právní ochrany dětí Jihočeského kraje se 
spolupodílejí na realizaci putovní výstavy „Jsem pěstoun“. Výstava putuje jihočeskými městy České 
Budějovice, Písek, Tábor, Kaplice, Český Krumlov, Třeboň, Milevsko a Vodňany.        
Výstava je vytvořena z fotografií ukazujících život pěstounských rodin. Cílem je přiblížit pěstounství nejen 
široké veřejnosti, ale i případným zájemcům o pěstounství a podpořit tak projekt „Hledáme rodiče“. 
Doprovázena bude i dalšími zajímavými akcemi ve spolupráci s místními organizacemi, např. besedami s 
pěstouny, besedami na základních a středních školách, promítáním filmů, dny otevřených dveří na 
odděleních sociálně - právní ochrany dětí a v neziskových organizacích, které pěstounským rodinám 
pomáhají. Výstava je veřejnosti přístupná do 10. dubna 2019.  

úterý 26. 3.    09:00   loutkový sál                   vstupné: členové SK ZVVZ zdarma, 

PŘEDNÁŠKA – DOPRAVNÍ PŘEDPISY                              ostatní 20 Kč 

Pořádá Senior klub ZVVZ ve spolupráci s DK Milevsko. 
Co je důležité znát a změny v dopravních předpisech. Přednášet bude učitel Autoškoly Tollinger v Milevsku. 

čtvrtek 28. 3.    14:00   učebna 3 

IRISDIAGNOSTIKA  
Poradna Jitky Hanzalové. 

http://www.milevskem.cz/
mailto:DOMACI@STESTI.HNED
http://www.milevskem.cz/
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čtvrtek 28. 3.    19:00   velký sál                                       vstupné: 250 a 220 Kč 

KDO NEPLÁČE, NENÍ ČECH 
Stand-up comedy Lukáše Pavláska. 
One man show známého komika Lukáše Pavláska s podtitulem „Češi, 
alkohol a Rock and roll“, ve které se dozvíte, který národ je nejlepší na 
světě, kde začíná zóna debilů, proč pití prospívá naší civilizaci, co pít, když 
chcete, aby se vám narodil Václav Klaus. Sestavíme si konečně pořádnou 
nekompromisní punkovou kapelu, koukneme se na dokonalý televizní 
program a nakonec si všichni společně zazpíváme o tom co všechno nás 
štve, protože každej správnej Čech neni nikdy spokojenej – Kdo nepláče, 
není Čech! Celovečerní speciál je esencí toho nejlepšího z jeho tvorby. 
Zkrátka těžký útok na vaši bránici. 
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino 

sobota 30. 3.   10:00-12:00  prostory DK                        vstupné: zdarma 

JARNÍ DĚTSKÁ BURZA + BLEŠÍ TRH 
Prodej dětského oblečení, kočárků, autosedaček, hraček, sportovního vybavení a ostatních potřeb pro děti 
od 0 do 15 let. Pro prodávající nutná rezervace prodejního místa do čtvrtka 28. 3. na telefonu 383 809 201 
nebo e-mailu kurzy@milevskem.cz. V rámci burzy vybíráme hračky pro Darovnu, z. s. Milevsko. Podmínky 
prodeje na www.milevskem.cz. 

neděle 31. 3.    14:00 a 15:30  loutkový sál              vstupné: 30,- Kč 

LOUTKOVÁ POHÁDKA – A NA HRADĚ NÁM STRAŠÍ 
Hraje: Loutkový soubor při DK Milevsko 
Milevští loutkaři zvou malé i velké diváky na zbrusu novou 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. Hrajeme dvě představení, aby 
se na všechny dostalo. Moc se na vás těšíme, přijďte si zazpívat s loutkami a naučit se nová zaklínadla.  
Předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.milevskem.cz/
mailto:kurzy@milevskem.cz
http://www.milevskem.cz/
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PŘIPRAVUJEME: 
neděle 7. 4.    15:00    velký sál                       vstupné: 130 Kč, 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – TO TENKRÁT V 68                       členové SK ZVVZ 80 Kč 

Hraje: Kovářovská opona 
Romantický retromuzikál na motivy filmu Filipa 
Renče je plný lásky, tance a melodií z 60. let, které nelze 
vymazat z paměti. Příběh na pozadí nelehké 
doby zábavnou formou vypráví o všem pozitivním, co 
život nabízí - zejména o lásce. Tou nelehkou dobou bylo 
ono horké léto 1968, během kterého v jednom 
pohraničním městečku svedl osud dohromady mladou 
maturantku Terezu se zběhlým vojákem Šimonem, aby vzápětí jejich milostnému vzplanutí nastolil zásadní 
překážky.  
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino 

pondělí 8. 4.   18:00    Milevské kino                             VYPRODÁNO 

JIŘÍ KOLBABA – VELKÝ OKRUH JIHEM AFRIKY 
Další přednáška cestovatele Jirky Kolbaby v Milevsku diváky zavede do Afriky. 

středa 8. 5.    19:00    velký sál                          vstupné: 390 Kč 

ZŮSTANE TO MEZI NÁMI 
Výjimečné setkání s Evou Holubovou a Bobem Kleplem.  
„Zůstane to mezi námi“ je úsměvná, někdy možná i trochu hořká, každopádně vždy velmi 
osobitá talk show našich předních herců, známých vedle profesního mistrovství také 
zájmem o dění kolem nás a snahou nežít život zbytečně. Diváci ovlivňují podobu večera 
prostřednictvím svých otázek, položených buďto napřímo ze sálu, nebo napsaných před 
začátkem představení. 
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino 

neděle 12. 5.   19:00    velký sál               vstupné: 320 a 290 Kč 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – NA OSTRO 
Účinkují: Leoš Noha, Kateřina Kornová, Jaroslav Sypal, Eva Hráská, Petr Vojnar 
Manželé Rollie a Dafné se shodou okolností dostanou do tíživé životní situace. 
Za každou cenu potřebují peníze, stejně jako jejich rodinný přítel – 
kameraman Alex. Jak se ale od pomyslného dna odrazit? Při náhodném 
setkání s neúspěšnou leč krásnou herečkou se zrodí nápad: natočit film pro 
dospělé… Snaha těchto filmových amatérů baví diváky po celém světě už řadu 
let. Originální komedie s originální zápletkou přináší nejen mnoho vtipných 
scén, ale i nečekaný příběh lásky a překvapivý happy-end. Vkusně a nevulgárně zpracované „lechtivé“ téma. 
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino 

28.-29. 6.   

OPEN AIR MUSICFEST PŘEŠTĚNICE 
Více na www.prestenice.cz. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Filip_Ren%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filip_Ren%C4%8D
http://www.milevskem.cz/
http://www.milevskem.cz/
http://www.milevskem.cz/
http://www.prestenice.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 
 

pátek 1. 3.   19:30                      vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 180 Kč 

HUDEBNÍ SKLEPY – MIREK KEMEL & VLADIMÍR JAVORSKÝ 
Akordeon folk – www.mirekkemel.cz. 
Rezervace a předprodej přímo v Galerii M, tel. 382 522 082. 

středa 6. 3.   18:00    

VERNISÁŽ VÝSTAVY - SNOVÝ SVĚT 
Výstava obrazů a keramiky s názvem SNOVÝ SVĚT, vystavují Eva & Jana Ďurčovy. 

čtvrtek 7. až čtvrtek 28. 3.                     vstupné: 10 Kč 

VÝSTAVA - SNOVÝ SVĚT 
Výstava obrazů a keramiky s názvem SNOVÝ SVĚT, vystavují Eva & Jana Ďurčovy. 

pátek 22. 3.   19:30                      vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 180 Kč 

HUDEBNÍ SKLEPY - MILOSTNÉ VZPOMÍNKY NA ČP. 8 
Petr Linhart (kytara, zpěv) - Pepa Štěpánek (kytara) - Miroslav Honzák (basa), www.petrlinhart.cz.  
Rezervace a předprodej přímo v Galerii M, tel. 382 522 082. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mirekkemel.cz/
http://www.petrlinhart.cz/


                        březen 2019 

Stránka | 8                    Změna programu vyhrazena! 

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

 

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 
 

čtvrtek 28. 2., neděle 3. 3.   17:30     ČESKÉ ZNĚNÍ                  93 min.                

ŽENY V BĚHU        

ČR – Komedie - Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti.                              vstupné: 130 Kč                               

sobota 2. 3., neděle 3. 3.   20:00    TITULKY                           134 min.                

BOHEMIAN RHAPSODY   

USA, VB – Drama, životopisný, hudební - Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho 
příběh. Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i jedinečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho 
Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985.  

do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč                               

úterý 6. 3.     09:00   DABING                                90 min.                

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT     
USA – Animovaný  – Přijďte strávit příjemné dopoledne do kina. Nejdříve si vyrobíte přáníčko k MDŽ a pak se 
podíváte na Medvědy.                                vstupné: 60 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                         

čtvrtek 7. 3.      15:00   ČESKÉ ZNĚNÍ                              95 min.                

CENA ZA ŠTĚSTÍ        BIO SENIOR  

ČR – Drama, komedie - Film režisérky Olgy Dabrowské Cena za štěstí ukazuje příběhy lidí, kteří cestu ke 
svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se jí znovu najít.                 vstupné: 50 Kč   

čtvrtek 7., neděle 10. 3.   ČT 17:30, NE 20:00    ČESKÉ ZNĚNÍ                  93 min.                

ŽENY V BĚHU        

ČR – Komedie - Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti.                 vstupné: 130 Kč                               

čtvrtek 7. až sobota 9. 3.  20:00     DABING                         128 min.                

CAPTAIN MARVEL    3D 

USA – Akční, dobrodružný - Snímek Captain Marvel se odehrává v devadesátých letech dvacátého století a je 
tak zcela novým dobrodružstvím z dosud neviděného období filmového světa Marvel. 

 vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč                                                                                                                                 

pátek 8. až neděle 10. 3.   17:30     DABING                      92 min.                

PSÍ VELIČENSTVO        

Belgie – Animovaný, hraný - Rex je pravděpodobně to nejšťastnější štěně v celém království. Po příchodu do 
Buckinghamského paláce se stává miláčkem královny a je hýčkán v přepychu. Jenže nic netrvá věčně. 

                        vstupné: 130 Kč                               

čtvrtek 14. až neděle 17. 3.  17:30   DABING                           104 min.                

JAK VYCVIČIT DRAKA 3     

USA – Dobrodružný, animovaný - Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování úspěšné 
dobrodružné animované série Jak vycvičit draka. Společně budou hledat Skrytý svět, jedinou naději na 
záchranu lidskodračího společenství.                                                                     vstupné: plné 120 Kč, děti 100 Kč                                                                                                                                 
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čtvrtek 14. 3.    20:00     DABING                                   98 min.                

CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?     

Francie – Komedie - Navazuje v příběhu a v hereckém obsazení hlavních hrdinů na úspěšný a stejně bláznivý 
snímek Co jsme komu udělali?                 do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč                                                                                                          

pátek 15. 3.     20:00   TITULKY                           111 min.                

COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ   

USA, VB – Drama, životopisný, historický - Skandální příběh nekonvenční a talentované ženy, jejíž život byl 
stejně pikantní, jako romány, kterými okouzlila pařížskou společnost v první polovině 20. století. 

                                                                                                                       do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč   

sobota 16., neděle 17. 3.   20:00     ČESKÉ ZNĚNÍ                              104 min.                

SKLENĚNÝ POKOJ        

ČR – Drama - Mimořádný milostný příběh inspirovaný dramatickými událostmi 20. století i zrodem 
ikonického architektonického skvostu – brněnské vily Tugendhat.        do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč     

čtvrtek 21. 3.      15:00   ČESKÉ ZNĚNÍ                              90 min.                

NARUŠITEL         BIO SENIOR 

ČR – Drama - Silný a napínavý příběh českého leteckého esa, jeho kamarádů i bezbřehá láska k létání. 
 vstupné: 50 Kč 

čtvrtek 21. až sobota 23. 3.  20:00     DABING                         100 min.                

LOVENÍ   

ČR – Romantická komedie - Hledá se láska, Zn.: Spěchá... Romantická komedie o tom, že lásky je někdy málo 
a někdy zase moc.                do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

pátek 22. až neděle 24. 3.   17:30     DABING                    90 min.                

PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM        

Francie – Akční, dobrodružný - Vypráví o boji za přežití malého divokého soba. Jeho velké dobrodružství 
se odehrává v překrásných krajinách Laponska.                              vstupné: 120 Kč                         

neděle 24. 3.     20:00   TITULKY                           116 min.                

PAŠERÁK   

USA – Krimi, drama, thriller - Ve svém novém celovečerním snímku se Clint Eastwood kromě režie ujal i 
hlavní role a stoupne si tak před objektivy kamer v doprovodu Bradleyho Coopera (Zrodila se hvězda), 
Laurence Fishburnea (John Wick 2) a dalších.                          do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč  

čtvrtek 28. 3., 3D pátek 29. 3., 3D sobota 30. 3., 2D neděle 31. 3. 2D     DABING              

DUMBO     17:30                     3D a 2D                       123 min.                

USA –Rodinný - Majitel cirkusu Max Medici (Danny DeVito) pověřuje bývalou hvězdu Holta Farriera 
(Colin Farrell) a jeho děti Milly (Nico Parker) a Joe (Finley Hobbins), aby se starali o novorozeného slona, 
jehož nadměrné uši jsou k smíchu publiku ve slávě upadajícím cirkuse. Ale poté, co se zjistí, že Dumbo umí 
létat, zažívá cirkus neuvěřitelný návrat. 

vstupné: 3D: plné 150 Kč, děti 130 Kč  vstupné 2D: plné 130 Kč, děti 110 Kč  

čtvrtek 28., pátek 29.3.              20:00      TITULKY                       121 min.  

MY   
USA – Horor, thriller - Spokojená rodinka na letním bytě, jejíž prázdninovou pohodu naruší čtveřice vetřelců. 
Tradiční hororový koncept? Ani omylem. V podání oscarového scenáristy a režiséra Jordana Peelea jde o 
naprostý originál, který diváky smete stejně jako jeho předchozí horor Uteč. 

                                                                                                                                                                                                               
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 
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sobota 30., neděle 31. 3.   20:00   TITULKY                              97 min.                

ARTIC: LEDOVÉ PEKLO   

Island – Drama - Arctic je jedním z těch výjimečných filmových zážitků, kvůli kterým kina stále ještě existují. 
             do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč 

                              


