
KINO NÁRODKA 

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA 

Film ČR *** Komedie *** 89 min *** Přístupný od 12 let *** 2D *** 
České znění *** 100,- *** 

 
  

Kdy: 19.6.2018 17:0 a 19:30 vstupné: 100,--Kč 

Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná televizní 
moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé blbce. Naopak 
její sestra Karolína už toho pravého našla a plánuje svatbu. Právě 
kvůli tomu Marie přijíždí po dlouhé době za rodinou na návštěvu do 
své rodné vesničky. Doma potkává svou dávnou lásku, Jiřího. Během 
pár okamžiků je jasné, že jejich city nejsou minulostí a skončí spolu v 
posteli. Jenže celá věc má jeden velký háček. Právě Jiří je 
snoubencem její sestry. 

 



SOLO: STAR WARS STORY 

Film USA *** Akční, sci-fi, dobrodružný *** 120 min *** Přístupný 
*** 2D *** České znění *** 100,- *** 

 
  

Kdy: 21.6.2018 17:00 a 19:30 3D vstupné: 100,--Kč, 3D 150,--Kč 

 
Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké galaxie ve 
filmu Solo: Star Wars Story, zbrusu novém dobrodružství 
nejoblíbenějšího syčáka v galaxii. V řadě troufalých eskapád hluboko 
v temném a nebezpečném zločineckém podsvětí potkává Han Solo 
nejen mohutného Chewbaccu, svého budoucího kopilota, ale narazí i 
na nechvalně známého hazardního hráče Landa Calrissiana. Na této 
cestě se zrodí jeden z nejnepravděpodobnějších hrdinů ságy Star 
Wars.  

 

 



Oběti velké války a jejich pomníky v okrese Prachatice 

 
Přednáška Mgr. Pavla Fencla. 
 

20.6.2018 17:30 

Kde: 
Přednáškový sál Státního okresního archivu v Prachaticích 

  

Státní oblastní archiv v Třeboni a Státní okresní archiv Prachatice 
uspořádají přednášku pana Mgr. Pavla Fencla z Prachatického muzea 
na téma "Oběti velké války a jejich pomníky v okrese Prachatice". 
Přednáška se bude konat 20. června 2018 v přednáškovém sále 
Státního okresního archivu v Prachaticích od 17.30 hodin. 

 

 

 



Česká píseň na Arkádách 

 
Přivítání léta písničkou. 
  

Kdy: 21.6.2018 18:00 

Kde: Arkády Staré radnice. 

VÍTÁNÍ LÉTA 
Koncert na arkádách Staré radnice 
  

Kdy: 21.6.2018 18:00 

Kde: Arkády Staré radnice 

Pořadatel akce: 
Česká píseň 
  
Česká píseň pokračuje v uvádění koncertů pořádaných tradičně na 
začátku nového ročního období za účasti hostů především    z řad 
dětských souborů. Tentokrát si na přivítání léta pozvala dětský sbor 
Písnička při ZŠ Národní pod vedením paní učitelky Hany Šimkové.  
 
Vstupné: zdarma 



 



 

 



 

 

 

Vypracovala: Eva Jankulárová 


