
KINO NÁRODKA 

HASTRMAN 

 

  

Kdy: 29.5.2018 19:30 

Cena: 110,-  
Film ČR *** Romantický, thriller *** 100 min *** Přístupný od 12 let *** 2D *** České 
znění Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus (Karel Dobrý), 
jehož láska k venkovské dívce Katynce (Simona Zmrzlá) naplňuje netušeným štěstím i 
stravující vášní. Baron se vrací se svým sluhou (Jiří Lábus) z cest po světě, aby obnovil 
rybníky na svém panství. Jakožto moderní a osvícený člověk se životu místních vymyká. 
Středem jeho zájmu se stane nespoutaná a výjimečná rychtářova (David Novotný) dcera 
Katynka revoltující proti autoritám vášnivým uctíváním přírody a pohanských rituálů. 
Inteligentní a krásnou dívkou jsou okouzleni všichni, i učitel Voves (Jiří Maryško) a farář 
Fidelius (Jan Kolařík). Čím více se Katynka hastrmanovi přibližuje, tím více v něm rostou 
pochybnosti, zda jako člověk ve zvířeti a zvíře v člověku tentokrát obstojí.  
 
 
DEADPOOL 2 

 

  

Kdy: 31.5.2018 19:30 

 



Cena: 130,-  
Film USA *** Akční, sci-fi, komedie *** 120 min *** Přístupný od 15 let *** 2D *** 
Titulky  
 
Připravte se na druhý příchod Wade Wilsona alias Deadpoola (Ryan Reynolds). Možná s ním 
prožijeme okamžiky, kdy jako kuchař přežívá skoro smrtící hovězí útok a hned poté prahne 
po splnění svého velkého snu: stát se nejvyhledávanějším barmanem v Mayberry. A zároveň 
se chce vyrovnat s tím, že zcela ztratil chuť a snaží se tedy znovuobjevit správné životní 
koření. Pátrá i po nějakém nestabilním kondenzátoru, bojuje s nindži i japonskou jakuzou a 
vzdoruje smečce sexuálně agresivních čoklů. Deadpool také vyráží do světa, aby objevil pro 
něj významné životní body: rodinu, přátelství, novou chuť prožívat dobrodružství a také, aby 
si zasloužil vytoužený hrneček s nápisem „Nejlepší milovník na světě“. Nebo taky ne. 
Deadpool je zkrátka chlapík mnoha tváří, byť by ta jeho pravá, ukrytá pod maskou, je pěkně 
hnusná. Ale za to nemůže. Což ovšem neplatí o jeho hodně černém smyslu pro humor a 
netradičním přístupu k superhrdinským pravidlům fair play 
 
 

Městské divadlo 

Putování s pantomimou 

Již 15. vydání Prázdninového pasu, včetně malé sladkosti, obdrží mezi prvními návštěvníci 

divadelního představení "Putování s pantomimou, tentokrát o Davidu a Goliáši" v pátek 1. 

června v Městském divadle u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Pohádka nabídne svět 

plný fantazie a poučení o tom, že se velcí nemají vytahovat na malé a silnější na slabší. 

Zábavné a hravé pantomimické vystoupení Martina Sochora děti nejen pobaví, ale spolu s 

hercem se stanou i součástí představení. 

  

Kdy: 1.6.2018 9:30 

 
 
 
 

Galerie DOLNÍ BRÁNA 

ARTEM – WE ARE ARTEM 

Kdy: 12.5.2018 - 8.7.2018 

Společnost  ARTEM představí tvorbu svých vybraných členů, která je objevná především ve 
své původnosti a originalitě. 
 



Vernisáž  této dvojvýstavy, při které se představí dvě vynikající skupiny výtvarného projevu 
ze Slovenska uvede Dr.Luboslav Moza, vedoucí Katedry výtvarného umění Pedagogické 
fakulty UK v Bratislavě. O hudební doprovod se postará hudební soubor Beltina, ZUŠ 
Prachatice.  
Galerie Dolní bránaVstupné: 20,- / 10,- 
 
DEŇEL - "11. ÚVAH O DNEŠNEJ SPOLOČENSKEJ KULTÚRE" 

Kdy: 12.5.2018 - 8.7.2018 

Sdružení nejmladších umělců DENĚL je tvůrčí skupina, kterou před deseti lety vytvořil 
Dr.Ĺuboslav Moza na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty University Komenského 
v Bratislavě. Jejími členy jsou nejen talentovaní studenti a nejmladší absolventi této školy, 
ale i dalších škol a také mimořádné talenty, samouci. Mladí umělci přináší nejen své 
objevování, ale i nové pohledy na umění, které jsou tak potřebné. Svědčí o tom už 11.ročník 
pořádání jejich výstav. 

 

 

 
 



 



Den otevřených dveří 

 

Den otevřených dveří na Školní přírodní rezervaci u Zdenic. 

 

Kdy: 

2.6.2018 9:00 - 13:00 

Kde: 

Školní přírodní rezervace u Zdenic. 

 
 

Vypracovala: Eva Jankulárová 

 


