
KINO NÁRODKA 

OPERACE ENTEBBE 

 

Kdy: 22.5.2018 19:30 
  
Film Velká Británie, USA  *** Krimi, drama, thriller  *** 107 min *** Přístupný od 12 let *** 2D *** 
Titulky  
 
Operace Entebbe je politický thriller inspirovaný skutečnými událostmi z roku 1976 o únosu letu Air France 
na cestě z Tel Avivu do Paříže. 248 pasažérů, 12 členů posádky, 4 teroristé. Němečtí radikálové Brigitte 
Kuhlman (Rosamund Pike) a Wilfred Bose (Daniel Brühl) společně se dvěma členy lidové fronty pro 
osvobození Palestiny přinutí letoun přistát v Entebbe v Ugandě. Požadují výkupné ve výši 5 milionů dolarů a 
propuštění palestinských vězňů v Izraeli, jinak začnou zabíjet rukojmí. Operace Entebbe byla jedna z 
největších a nejnákladnějších záchranných akcí v historii. 

SHERLOCK KOUMES 

 

 Kdy: 24.5.2018 16:00 

Cena: 100,-  
Film Velká Británie, USA  *** Komedie, animovaný  *** 86 min *** Přístupný  *** 2D *** České znění  
 
Kdo by chtěl, proboha, krást trpaslíky? Je to skutečně praštěná otázka, pokud ovšem taky nejste sádrová 
ozdoba nějaké zahrádky a nejde vám tím pádem o kejhák. Naštěstí se po okolí potuluje jistý detektiv 
Sherlock, který se do řešení téhle záhady pustí s nasazením sobě vlastním. Škoda jen, že je taky ze sádry. 
Animovaná komedie Sherlock Koumes volně navazuje na úspěšnou trpasličí shakespearovskou adaptaci 
Gnomeo a Julie, jen žánr romantického dramatu nahrazuje detektivkou. Gnomeo a Julie mají po líbánkách 
a jejich vztah přirozeně trochu vystřízlivěl. Navíc se s hromadou dalších trpaslíků přestěhovali do zahrádky v 
centru Londýna a jsou z toho všeho lehce vystresovaní. Míra napětí překročí únosnou mez ve chvíli, kdy 



Gnomeo provede klukovinu, aby Julii zaimponoval. Ta se s ním strašně pohádá a následně oba zjistí, že 
zatímco si vyměňovali názory, jejich přátelé beze stopy zmizeli. V tu chvíli se na scéně naštěstí objeví 
Sherlock Koumes se svým druhem Watsonem, jelikož mizení zahradních trpaslíků se Londýnem šíří jako 
epidemie, a oni jsou těmi pravými, kdo má v úmyslu tenhle ukrutný zločin vyřešit. Společně s Gnomeem a 
Julií se vydávají na zábavnou a strastiplnou pouť, která jejich sádrové Já prověří víc než důkladně. 
 

 
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. 

 

Prachatické Muzeum 

Bytový textil 1. republiky 

Kdy:  27.3.2018 10:00 - 27.5.2018  
  
Výstava, která připomene sté výročí založení republiky tak trochu jinak. Poněkud intimněji, vzhlédnutím do 
prvorepublikového interiéru. Představí stovky hodin práce tehdejších hospodyněk v podobě ručně 
vyráběných přehozů, záclon, ubrusů, deček. Vkusné, i lehce kýčovité, přesně podle tehdejších módních 
trendů. Všechny ty nezbytnosti, které z běžného interiéru vytvořily útulný domov, a několik zbytečností 
navrch. 



 
 
 



 
 

Vypracovala: Eva Jankulárová 

 


