
Čtvrtek  18. srpna ve 20:30
STRAŠIDLA 
← popis filmu u Kina Portyč
130 Kč | Premiéra | mládeži přístupno | ČR | 113 min.

Pátek 19. srpna a sobota 20. srpna ve 20:30
STAR TREK: DO NEZNÁMA/ Star Trek Beyond
Za hranice známého vesmíru. Právě tam se vydává posádka lodi 
Enterprise v pokračování legendárního Star Treku. 
120 Kč | Premiéra | mládeži do 12 let nevhodný | USA | č.tit. 

Neděle 21. srpna ve 20:30
TÝPCI A ZBRANĚ/ War Dogs
Podle skutečného příběhu dvou přátel žijících v Miami Beach během 
války v Iráku, kteří se rozhodli využít vládní iniciativu umožňující 
malým firmám ucházet se o zakázky americké armády. Situace jim 
přeroste přes hlavu ve chvíli, kdy se jim podaří získat zakázku v 
hodnotě 300 miliónů dolarů na dodávky zbraní afghánské armádě, 
ale jak později vyjde najevo, obchod, do kterého je zapleteno pár velmi 
pochybných lidí, nemá vůbec nic společného s americkou vládou.
110 Kč | Premiéra | mládeži do 15 let nepřístupno | USA | č.tit. | 114 min.

Pondělí 22. srpna ve 20:30
PAN DOKONALÝ/ Mr. Right
Martha se po bolestivém rozchodu setkává s mužem, který by mohl 
být tím pravým. Tedy jenom do momentu, než zjistí, že je to nájemný 
zabiják na útěku před kartelovým gangem.  
90 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | USA | č.tit. | 95 min.

Pondělí 22. srpna ve 20:30
LÍNÁ ZÁTOKA/ Ma loute
Komedie a retro detektivka v jednom. Líná zátoka představí slavné 
herce (Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi ad.) ve velmi neotřelých 
hereckých polohách. 80 Kč | Premiéra | mládeži do 12 let nevhodný | FR 
| č.tit. | 122 min.

Úterý 23. srpna ve 20:30
UČITELKA
← popis filmu u Kina Portyč
110 Kč | mládeži přístupno | ČR | 102 min.

Středa 24. srpna ve 20:30
SEZNAMKA 
↑ popis výše
110 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | ČR | 90 min.

Čtvrtek 25. srpna ve 20:30
BEN HUR/ Ben Hur
110 Kč | Premiéra | mládeži do 12 let nevhodný | USA | č.tit. 

Pátek 26. srpna ve 20:30
MONTENEGRO 
Road movie komedie o srbské studentce, která se v rámci psaní 
diplomové práce rozhodne vyrazit na dobrodružnou cestu do Černé 
Hory se svojí dlouholetou kamarádkou a dvěma cizinci. Výprava jí 
nakonec ukáže, že život nemusí být řízen pouze rozumem.
100 Kč | Premiéra | mládeži do 15 let nepřístupno | ČR | 80 min.

Sobota 27. srpna ve 20:30
HEIDI – DĚVČÁTKO Z HOR/ Heidi
Nové filmové zpracování klasického díla světové literatury od Johanny 
Spyriové se vyznačuje nádherně nasnímanou švýcarskou přírodou 
a hřejivou atmosférou, která osloví každého od nejmenších diváků 
po babičky, které četly Heidi jako povinnou literaturu.
100 Kč | Premiéra | mládeži přístupno | DE/CHE | dab. | 105 min.

Neděle 28. srpna ve 20:30
ZA LÁSKOU VZHŮRU/ Un homme à la hauteur
Diane je krásná žena s vysokým pracovním postavením a právě prošla 
nešťastným manželstvím, ale je opět připravena najít muže svých 
snů. Jednoho večera Diane zazvoní telefon a ona přijme hovor od 
jistého Alexandra, tajemného muže, který našel její mobil. Alexandr 
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Úterý 2. srpna – sobota 3. září
VI. VÝROČNÍ SPOLEČNÁ VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ
Pořádaná Prácheňskou uměleckou besedou

Úvodní slovo Andrej Rády. Výstava bude zahájena vernisáží v úterý 
2. srpna 2016 v 17:00.www.centrumkultury.cz

KONCERTNÍ SÍŇ TROJICE

KONCERTNÍ SÍŇ TROJICE
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Pátek 5. srpna | Fügnerovo náměstí
LÉTO PLNÉ BAREV S ORIFLAME
Novinky z oblasti pleťové kosmetiky, sezónní produkty, manikúra, kolo štěstí, 
venkovní hry pro děti…

17. – 21. srpna | Palackého sady | zdarma
MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL PÍSEK 2016
Přehlídka českých, moravských, slezských a zahraničních folklorních souborů v 
Palackého sadech v Písku. Hlavní sobotní den se staročeskými řemeslnými trhy.

Sobota 27. srpna | Palackého sady
AHOJ PRÁZDNINY
Přijďte s námi do Palackého sadů oslavit konec prázdnin. Poslední letní party 
před začátkem školního roku za doprovodu kapely Strings.

PŘEDPLATNÉ AB NA PODZIM 2016 již v prodeji!

 ŠKOLA ŽEN ~ Divadlo F. X. Šaldy
 S ÚSMĚVY IDIOTŮ ~ Divadlo V Dlouhé 
 SWING SE VRACÍ… ~ Divadlo Ypsilon 
 ZNOVU A LÍP ~ Divadlo Titans
 ZAČÍNÁME KONČIT ~ Divadlo Kalich
 BOSÉ NOHY V PARKU ~ Agentura Harlekýn
 ZAVOLEJTE JEEVESE ~ Jihočeské divadlo
 KORESPONDENCE V + W ~ Divadlo Na zábradlí
 BOŽSKÁ SARAH ~ Divadlo Kalich
 SMRT A DÍVKA ~ Divadlo Ungelt

Od 25. července do 26. srpna v on-line prodeji či na pokladně KD.
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je zdvořilý, šarmantní a vtipný jako i bohatý. Již během telefonního 
hovoru mezi nimi přeskočí jiskra a téměř okamžitě si dohodnou 
rande. Diane podlehla kouzlu Alexanderova hlasu a sní o tom, jak asi 
vypadá ve skutečnosti. Jak už to ale bývá, představy jsou někdy lepší 
než skutečnost a jejich setkání nedopadne úplně podle Dianiných 
očekávání...
100 Kč | Premiéra | mládeži do 12 let nevhodný | FR | č.tit. | 118 min.

Pondělí 29. srpna a úterý 30. srpna ve 20:30
BUCHTY A KLOBÁSY/ Sausage Party
První mládeži nepřístupný počítačem animovaný film, vypráví 
o skupině potravin, která se pod vedením odvážné uzeniny rozhodne 
odhalit pravdu o své existenci, a o tom, co se doopravdy stane, když 
jsou vyvoleni a opustí supermarket. 
120 Kč | Premiéra | mládeži do 18 let nepřístupný | USA | č.tit. | 89 min.

Středa 31. srpna ve 20:00 
KNIHA DŽUNGLÍ/ The Jungle Book
Hraný celovečerní velkofilm podle překrásných povídek Rudyarda 
Kiplinga. 
50 Kč | mládeži přístupno | USA | dab. | 100 min.



Pondělí 8. srpna ve 21:00
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL/ Suicide Squad
Je to dobrý pocit, být ten zlý… Dejte dohromady tým těch 
nejnebezpečnějších superzločinců na celém světě, kteří si právě kroutí 
své tresty, vyzbrojte je tím nejefektivnějším arzenálem, který má vláda 
k dispozici, a pošlete je porazit záhadnou nepřemožitelnou entitu.
110 Kč | Premiéra | mládeži do 12 let nevhodný | USA | dab. | 123 min.

Úterý 9. srpna ve 21:00
SEZNAMKA 
Seznamte se a množte se. Začít můžete s úsměvem u této letní 
romantické komedie s Jiřím Langmajerem v hlavní roli. Adam a Eva 
měli k seznámení ideální podmínky, byli rovnou nazí a bez jakékoliv 
konkurence. Dnes se ale nalezení partnera může stát pěkně tvrdým 
oříškem. Právě všemožné peripetie, uvěřitelné i neuvěřitelné situace 
a setkání při trnité cestě za tím pravým protějškem ukáže oddychová 
komedie, jejíž tvůrci se inspirovali opravdovými zážitky a historkami.
110 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | ČR | 90 min.

Středa 10. srpna ve 21:00
MATKY NA TAHU/ Bad Moms
Film vypráví příběh mimořádně úspěšné matky prožívající zdánlivě 
dokonalý život, ale ve skutečnosti je díky neustálému stresu na pokraji 
zhroucení
110 Kč | Premiéra | mládeži do 15 let nepřístupno | USA | č.tit. 

Čtvrtek 11. srpna ve 21:00
NEJKRÁSNĚJŠÍ DEN/ Der geilste Tag 
Nejlepší mejdan je ten poslední. Svérázný, upjatý a ambiciózní pianista 
Andi se potkává s floutkem a pohodářem Bennem a oba zjišťují, že mají 
jedno společné. Oba třicátníci mají na krku diagnózu smrtelné nemoci 
a na dveře jim už klepe zubatá s kosou. Jeden přesvědčí druhého, 
že mají ideální příležitost se vykašlat na jakoukoliv zodpovědnost. 
Společně utečou z hospice s cílem pořádně si vyhodit z kopýtka u žít si 
ty nejbáječnější dny v životě. 
110 Kč | Premiéra | mládeži do 12 let nevhodný | DE | dab. | 113 min.

Pátek 12. srpna a neděle 14. srpna ve 21:00
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ/ The Secret Life of Pets
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na 
otázku, kterou se trápí každý kočičkář a pejskař, najdete v animované 
komediální lahůdce.
130 Kč | Premiéra | mládeži přístupno | USA | dab. | 90 min.

Sobota 13. srpna 
KISS PARTY  

Pondělí 15. srpna ve 21:00
JASON BOURNE/ Jason Bourne
Jason Bourne (Matt Damon) poskládal všechny střípky své rozbité 
životní mozaiky. Potrestal většinu tvůrců zvláštního programu, který 
z něj udělal stroj na zabíjení. Chce hodit minulost za hlavu a dál 
pokračovat prostou přítomností, kterou představují ilegální boxerské 
zápasy. Z tohohle komfortu ho vytrhne bývalá kolegyně, zběhlá 
agentka Nicky (Julia Stiles), která mu řipomene, že na ty nejpalčivější 
otázky ještě odpovědi nedostal. Když ho pak málem dostane nájemný 
zabiják, pustí se znovu do boje s Agenturou, teď reprezentovanou 
tvrdým ředitelem Robertem Deweym (Tommy Lee Jones) a jednou 
nebezpečně chytrou analytičkou (Alicia Vikander).
120 Kč | mládeži do 15 let nepřístupno | USA | č.tit. | 117 min.

Úterý 16. srpna a středa 17. srpna ve 21:00
MĚLČINY/ The Shallows
V napínavém thrilleru Mělčiny se Nancy (Blake Lively) vydává 
osamoceně surfovat na odlehlé pláži. V průběhu surfování je napadena 
velkým bílým žralokem a zůstane uvězněna na moři jen nedaleko 
od břehu. Ačkoliv ji od přežití dělí pouhých 200 metrů, jejich překonání 
se ukáže být otázkou souboje dvou vůlí.
120 Kč | Premiéra | mládeži do 12 let nevhodný | USA | dab. | 87 min.

Úterý 23. srpna v 19:00
STRAŠIDLA
Představení za účasti režiséra Zdeňka Trošky a herců Carmen Mayerové, 
Terezy Bebarové, Bronislava Kotiše a Petra Šimčáka.
Představení ve spolupráci: Lahůdky U zlaté rybky

Od středy 24. srpna do pátku 26. srpna ve 20:00
STRAŠIDLA 
Rodina hejkala Huga obývá starou vilu na pokraji města. Sladký 
strašidelný život, v němž si Hugo hejkal, jeho paní Patricie a její matinka 
Žofie čarovaly, vodník Bubla se staral o dušičky a víla Jitřenka si tančila 
lehkonohé tanečky, změní vpád úředníka Patočky, který má na obecním 
úřadě ve správě evidenci budov. A jak zjistil, za dům už pěknou řádku let 
nikdo neplatí nájem. Verdikt je nemilosrdný: zaplatit nebo se vystěhovat! 
Čím však platit. Nedá se nic dělat, strašidla budou muset do práce a jejich 
děti – Ester a Eleonor do školy. Vypadá to jednoduše, ale život obyčejných 
smrtelníků bude pro strašidelnou rodinu složitější, než se na první pohled 
zdálo. 
130 Kč | mládeži přístupno | ČR | 113 min.

Od středy 24. srpna do pátku 26. srpna v 17:30 | Projekce 3D
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ/ The Secret Life of Pets
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na otázku, kterou 
se trápí každý kočičkář a pejskař, najdete v animované komediální lahůdce.
Dospělí 150 Kč/ děti 130 Kč | mládeži přístupno | USA | dab. | 90 min.

Sobota 27. srpna a neděle 28. srpna v 17:30 | Projekce 3D
MŮJ KAMARÁD DRAK/ Pete ś Dragon
Dlouhá léta udivoval starý řezbář pohádkami o divokém drakovi, který 
žije hluboko v lesích.  Pro jeho dceru Grace jsou jeho příběhy jen divokými 
historkami, dokud nepotká malého Peta, záhadného, desetiletého chlapce, 
který tvrdí, že žije v lesích s obřím zeleným drakem jménem Elliot.  Za 
pomoci jedenáctileté dívenky, jejíž otec Jack vlastní místní pilu, se Grace 
vydává zjistit, odkud se Pete vzal, kam patří a zda jeho drak existuje
Dospělí 150 Kč/ děti 130 Kč | Premiéra | mládeži přístupno | USA | dab.

Sobota 27. srpna ve 20:00 | Projekce 3D
STAR TREK: DO NEZNÁMA/ Star Trek Beyond
Za hranice známého vesmíru. Právě tam se vydává posádka lodi 
Enterprise v pokračování legendárního Star Treku. 
150 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | USA | č.tit.

Neděle 28. srpna a pondělí 29. srpna ve 20:00 
BOŽSKÁ FLORENCE/ Florence Foster Jenkins
Meryl Streep v roli závratně bohaté ženy, jejímž jediným snem je zpívat. 
Bohužel její hudební nadání a hlas jsou jednoznačně příšerné.
120 Kč | Premiéra | mládeži do 12 let nevhodný | GB | č.tit. | 110 min.

Pondělí 29. srpna v 17:30 | Projekce 3D
BEN HUR/ Ben Hur
130 Kč | mládeži do 12 let nevhodný | USA | č.tit.

Úterý 30. srpna a středa 31. srpna v 17:30 | Projekce 3D
KROTITELÉ DUCHŮ/ Ghostbusters
Návrat slavné komedie a to ve zcela novém pojetí se spoustou zábavných 
nových postav. 
140 Kč | mládeži přístupno | USA | dab. | 117 min.

Úterý 30. srpna ve 20:00
UČITELKA
Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje 
prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení, 
ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce vidiny milostného poměru. 
Nejen z obavy o prospěch svých milovaných dětí většina rodičů třídní 
učitelce základní školy podléhá a poskytuje jí nejrůznější služby, dárky 
a jiné pozornosti. Najdou se však tři rodiny, které se rozhodnou učitelce 
vzepřít a stávající situaci se společně s ředitelkou školy pokusí zvrátit na 
konspirativní třídní schůzce. Děj strhujícího a velmi aktuálního snímku 
o síle lidského charakteru inspirovaného skutečnou událostí se sice 
odehrává na začátku 80. let.
110 Kč | mládeži přístupno | ČR

~~~ VÁŠ FILMOVÝ PŘÍSTAV
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Středa 31. srpna ve 20:00
JULIETA/ Julieta
Drama o zoufalé snaze matky přežít v nejistotě. Vypráví o osudu, 
komplexu viny a nepochopitelných tajemstvích, která nás vedou k 
tomu, že lidi, které milujeme, vymažeme ze svých životů. Nový film 
dvojnásobného držitele Oscara Pedra Almodóvara.
110 Kč | Premiéra | mládeži do 12 let nevhodný | ES | č.tit. | 99 min.

~ PŘEDSTAVENÍ PRO SENIORY ~

Čtvrtek 25. srpna v 10:00 | 50 Kč 
TEORIE TYGRA
Česká komedie o muži, který si v šedesáti vzpomene, že míval sny i 
vlastní vůli a že chce zpátky vládu nad svým životem.
50 Kč | mládeži přístupno | ČR | 101 min.

Pondělí 1. srpna a úterý 2. srpna ve 21:00
KROTITELÉ DUCHŮ/ Ghostbusters
← popis filmu u Kina Portyč
120 Kč | Premiéra | mládeži přístupno | USA | dab. | 117 min.

Středa 3. srpna ve 21:00
TEORIE TYGRA
↑ popis filmu u Kina Portyč
80 Kč | mládeži přístupno | ČR | 101 min.

Čtvrtek 4. srpna ve 21:00
HLEDÁ SE DORY/ Finding Dory
Na plátna kin se vrací oblíbená modrá rybka Dory, která si spokojeně 
žije na korálovém útesu s Nemem a Marlinem. Pak si ale Dory z ničeho 
nic vzpomene, že kdysi a kdesi ztratila své rodiče. 
Při hledání maminky a tatínka potkává Dory tři svérázné obyvatele 
Mořského akvária: První je Hank, nerudný chobotničák, který úspěšně 
uniká zřízencům; druhý je Bailey, samec běluhy, který sám sebe 
přesvědčil, že mu nefunguje echolokace, a třetí je krátkozraká velryba 
jménem Naděje.
Při prohledávání moderního akvária dojde Dory se svými kamarády k 
poznání, že své blízké máme nejraději kvůli jejich nedostatkům, a že to 
nejdůležitější na světě je přátelství a rodina.
Krátký film: Ptáčátko
100 Kč | mládeži přístupno | USA | dab. | 95 min.

Pátek 5. srpna od 20:30
JAREK NOHAVICA
Sólový recitál jednoho z našich nejznámějších písničkářů s kytarou a 
heligonkou sestavený nejen ze známých písní, ale i z aktuálních novinek 
z nově připravovaného alba. 450 Kč

Sobota 6. srpna a neděle 7. srpna ve 21:00
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ/ Ice Age: Collision Course
Pátý díl jedné z nejpopulárnějších animovaných filmových sérií, v které 
potkáme všechny staré známé hrdiny a pár úplně nových! Ledová 
událost roku! Scratova epická honba za nepolapitelným žaludem 
jej katapultuje do vesmíru, kde náhodně spustí sérii kosmických 
událostí, které transformují a ohrozí ledový svět. Aby se zachránili, 
musí Sid, Manny, Diego a zbytek skupiny opustit svůj domov a vydat 
se na výpravu plnou komických momentů a dobrodružství. Odcestují 
do neznámých exotických zemí, kde se potkají s celou řadou nových 
svérázných postav.
120 Kč | mládeži přístupno | USA | dab. | 96 min.
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