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SIRKUS - Sušické kulturní centrum, p. o., Příkopy 178, 342 01 Sušice. Předprodej dle otevíracích hodin pouze v budově kina (tel. 376 523 360), www.kulturasusice.cz (online předprodej).  
Pokladna kina otevřena vždy hodinu před představením, tel. 376 521 680. Změna programu vyhrazena, aktuálně na www.kulturasusice.cz.

Naši partneři:

Galerie SIRKUS • Po–Čt 8—15.30, 17—20; Pá 8—13.30, 17—20; 
So–Ne 17—20 • 20 Kč / 10 Kč

Jakub Bachorík / ilustrace
Jakub Bachorík (*1994) vystudoval Ateliér ilustrace a grafiky na UMPRUM 
v Praze. Věnuje se převážně ilustraci, malbě akrylem a grafice. Je vášnivým 
fanouškem science fiction, bizarních narativů a záhadných světů. V Sušici 
vystaví mimo jiné velkoformátové malby ze své úspěšné diplomové práce  
NE-U-VĚ-ŘI-TEL-NÁ fantasmagorie, ve které zkoumal svět konspiračních teorií.

v průjezdu u Foto Fišer, náměstí Svobody 39/I

Stavby architekta a stavitele KARLA HOURY
Výstava u příležitosti 120. výročí jeho narození.

Hrad Velhartice • út—ne 9.30—17.00

Krajina míru, pole války 
Výstava z období 30 leté války v západních Čechách.

Muzeum Šumavy Sušice • út—ne 9.00—12.00 13.00—17.00

Vzpomínka na osvobození Sušice
Výstava fotografií z osvobození doplněné o některé zajímavé dobové předměty. 
Výstava připravená k 77. výročí osvobození města.

Muzeum Šumavy Sušice • út—ne 9.00—12.00 13.00—17.00

Výstava šumavských řemeslníků a výtvarníků
Prodejní výstava keramiky, řezbářských výrobků, obrazů a suchých květin.

Muzeum LO Annín • po—so10.00—18.00, ne 10.00—15.00

Otevření muzea Lehkého opevnění u Annína
Muzeum LO se otevírá párkrát do roka.

Galerie Netopýr • út—so 9.00—18.00, ne 9.00—17.00

Cesta vody | Petr Kutek – skulptury a grafiky 
Vernisáž se bude konat v sobotu 2. července 2022 v 15 hodin.

Finské k. centrum Stella Polaris

Podvědomí pod vodou | Yki Hirsimökki – obrazy
Zahájení Žihobeckého  kulturního  léta je již tradičně provázeno vernisáží 
nové vystavy ve Finském kulturním centru Stella Polaris. Letos zde 
své obrazy, které jsou inspirovány životem ve Finsku, ale také českými 
kulturními dějinami, představuje finský architekt a malíř Yki Hirsimökki, 
jenž vernisáž poctí svou osobní přítomností.

Vernisáž se bude konat v sobotu 2. července 2022 v 16 hodin.

Muzeum LO Annín • po—so10.00—18.00, ne 10.00—15.00

Otevření muzea Lehkého opevnění u Annína
Muzeum LO se otevírá párkrát do roka. V rámci Sklářské poutě Annín.

20.00 • Ostrov Santos 

Retro party 80´& 90´ 

17.00 • Synagoga Hartmanice

Hudba v synagogách
Koncert Miroslava Vilímce, Dominiky Weiss Hoškové a Jiřího Hoška. 
Koncert těchto známých hudebníků je součástí již XXI. ročníku festivalu  
Hudba v synagogách plzeňského regionu

16.00 • náměstí Sušice

Folklórní soubor Dratvárik 
Zveme Vás na vystoupení slovenského dětského folklórního souboru  
Dratvárik, které se uskuteční na náměstí v Sušici.

17.00 • Horská Synagoga Hartmanice

Koncert Tulipán
Holandské hudební uskupení Tulipan. Do repertoáru Tulipanu patří barokní 
hudba, madrigaly, mottety, písně z tradice Taize a lidové písně z celeho světa.

20.00 • Ostrov Santos

Dymytry - koncert

Strašín - Kostel Narození Panny Marie

Strašínské hudební slavnosti 2022
pátek | 19.30 – Koncert komorní hudby BARLEN ensemble 
Lenka Machová – housle, Barbara Linke-Holická – viola, 
Marie Součková – violoncello, Jan Souček - hoboj

sobota | 19.00 | kulturní dům – Replay, LUCIE – Revival

neděle | 11.00 – Slavnostní mše sv. – Joseph Haydn Missa Cellensis in C
Lucie Bloudková – soprán, Adéla Klimešová – alt, Karel Jakubů – tenor, 
Jan Ericsson – bas, Academia Mariae Sanctae – dirigent Jakub Waldmann

20.00 • Ostrov Santos

Latino party

18.00 • Zámek Hrádek u Sušice • 120 Kč

Koncert Karavana Swingers Band
Večer plný radostné hudby a tance v rytmu swingu a funky od skvělé sušické 
kapely. Koncert se uskuteční na venkovní terase u restaurace.

Rezervaci a prodej vstupenek na tel. čísle 725 083 093.

20.00 • Ostrov Santos

Rybičky 48

20.00 • Ostrov Santos

Pěnová party

VÝSTAVY

DIVADLO

18.00 • Hrad Rabí

O princezně, která ráčkovala
Muzikálová pohádka s písničkami Zdeňka Rytíře. Hraje divadlo 
Natalie Venturové

18.00 • Hrad Rabí

O statečném kováři Mikešovi
Muzikálová pohádka. Hraje divadlo Za2.

20.00 • Hrad Rabí
Taková normální rodinka
Divadelní spolek Schody Sušice.

15.00—16.00 • Hrad Velhartice

Bělinka a Růženka - pohádka bratří Grimmů
Loutkové divadlo pro děti od 4 let. Hraje: Pupenteátr Klára Kaše.

17.30—18.40 • Hrad Rabí • 200 Kč

Zážitková lekce jógy na hradě Rabí
Stejně jako v předchozích letech si můžete na hradě Rabí zacvičit.  
V hradním areálu budou probíhat lekce jógy a jsou vyhrazené všem, 
kteří mají chuť se protáhnout. Vítáni jsou všichni příchozí, zkušení jogíni  
i úplní začátečníci. Lektorky Lucie Žaloudková a Petra Musilová.

9.00 • Mlýn Pelant – Sušice

WINDMILL 2022 - Streetball Šumava - 8. ročník
DJ WICH, MANIAK, JEFFOLOGY, JOSEF BAIERL, DJ ARS, SPECIAL GUEST

10.00—10.40 • Hrad Rabí • 200 Kč

Hravá jóga pro rodice s dětmi
Lekce jógy pro rodiče s dětmi (od jednoho a půl roku do pěti let) směřuje  
k těm, kteří chtějí společně vyzkoušet pár hravých pozic na trávě  
a pod širým nebem. Lektorky Lucie Žaloudková a Petra Musilová.

neděle

17
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Režie: Vojtěch Moravec  

Hrají: Sandra Nováková, Jakub Prachař, Jitka Čvančarová, Hynek Čermák, 
Ondřej Pavelka, Lucie Polišenská,…
Když se sejde rodina, je to vždy radost. Dva bratři se svými ženami se potkávají v bytě 
svého dědy, který je v nemocnici a už to s ním vůbec nevypadá dobře. Bráchové jsou 
každý úplně jiný, ale mají se svým způsobem rádi, zato jejich manželky se nemohou 
vystát a vzájemné pomlouvání je pro 
ně nezbytnou součástí života. Ve 
vzduchu visí dědictví po dědečkovi, 
ale na schůzku dorazí i otec obou 
bratrů s důležitou novinkou. Dědeček 
chce s nimi se všemi jet k moři, aby 
ho jednou v životě viděl. Mají se tedy 
o čem bavit, ale naráží na jeden 
problém. Nikdy se neshodnou a 
pokaždé skončí tím, že se pohádají. 
Jmenují se Hádkovi.

Režie: Dan Kwan, Daniel Scheinert 
Hrají: Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, James Hong, Jamie Lee 
Curtis, Tallie Medel, Jenny Slate, Harry Shum Jr., Sunita Mani, Aaron Lazar…
Jedno z největších a nejpříjemnějších překvapení letošního filmového roku se odehrává všude  
a v jeden čas najednou. Akční komedie Everything Everywhere All at Once režisérského dua 
Dan Kwan a Daniel Scheinert vrhne ženu středního věku z nepříjemné schůzky na finančním 
úřadě do zběsilého dobrodružství v několika paralelních vesmírech. Je to přesně tak šílené  
a zábavné, jak to zní. Žena středního věku se nudí se svým manželem, začíná nesnášet svého otce 
a moc si nerozumí s dcerou, která pro změnu začíná nesnášet jí samotnou. Její prádelna spěje  
ke krachu a úřednice z finančního úřadu ji daňové přiznání hodila na hlavu. Zrovna sedí a trpí  
na finančáku, když se objeví manžel z jiné dimenze a ukáže jí, že má stovky životů a ne úplně 
každý stojí takhle za prd. Vedle sebe totiž existuje celá řada paralelních vesmírů a všem najednou 
teď hrozí smrtelné nebezpečí. Hlavní hrdinku tak čeká ještě větší hrůza, než jsou daně, protože 
právě a jenom ona může ultimátní zlo zastavit. Má totiž schopnost prostupovat souběžnými 
vesmíry, nasávat v nich schopnosti a dovednosti svých paralelních já a ty pak pro záchranu 
všech světů použít. V některém je filmovou hvězdou, jinde kuchařkou, přebornicí kung-fu, někde 
mají místo prstů jakési párky, někde si úřednici z finančáku vzala za ženu a jinde je zase pouhým 
kamenem. Na všechna svá já se může napojit a v jeden čas žít nespočet různých životů.

2D

2022 | ČR | 97 min.

 
Komedie

2D | TITULKY

2022 | USA | 139 min.

 
Akční / Sci-Fi / Fantasy / Drama / Komedie

2D | 3D | DABING | TITULKY

2022 | USA | 119 min.

 
Akční / Dobrodružný / Fantasy

2D

2022 | ČR | 85 min.

 
Romantický / Komedie

Režie: Taika Waititi
Hrají: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Taika Waititi, Christian 
Bale, Chris Pratt, Karen Gillan, Jaimie Alexander, Sean Gunn, Matt Damon,…
Thor (Chris Hemsworth) se nachází na své nejtěžší životní cestě – k nalezení 
vnitřního míru. Jeho cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr 
the God Butcher (Christian Bale), který usiluje o zánik bohů. Thor požádá Valkýru 
(Tessa Thompson), Korga (Taika 
Waititi) a svou ex-přítelkyni Jane 
Foster (Natalie Portman), která 
– k Thorovu překvapení – ovládá 
mocné kladivo Mjolnir stejně jako 
mocný Thor. Společně se vydávají 
na vesmírné dobrodružství, 
aby odhalili tajemství Gorra a 
zastavili ho dříve než bude pozdě.

Režie: Robert Sedláček

Hrají: Berenika Kohoutová, Štěpán Benoni, Hana Vagnerová, Jiří Lábus, Taťjana 
Medvecká, Igor Orozovič, Veronika Žilková, Marian Roden, Josefína Krycnerová,…
Dita (Berenika Kohoutová) 
místo vytouženého miminka 
dostane od svého přítele 
Filipa (Igor Orozovič) mladou 
border kólii, přestože nikdy 
žádného psa nechtěla. Navíc 
Ditě pejskařská komunita 
připadá směšná a nesnáší 
psí exkrementy. Celý příběh 
začíná tím, že do jednoho 
šlápne. Opravdu to znamená 
štěstí?

pátek

22
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6

sobota
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KINO SUŠICE • PREMIÉRY V ČERVENCI

KOMPLETNÍ PROGRAM KINA SLEDUJTE NA www.kinosusice.cz

HÁDKOVI

VŠECHNO, VŠUDE, 
NAJEDNOU

THOR: 
LÁSKA JAKO HROM

ŘEKNI TO PSEM

pátek

15

PREMIÉRA

DALŠÍ TERMÍNY 
UVEDENÍ SLEDUJTE 

NA WEBU!

DALŠÍ TERMÍNY 
UVEDENÍ SLEDUJTE 

NA WEBU!

DALŠÍ TERMÍNY 
UVEDENÍ SLEDUJTE 

NA WEBU!

DALŠÍ TERMÍNY 
UVEDENÍ SLEDUJTE 

NA WEBU!

PREMIÉRA

PREMIÉRA

PREMIÉRA
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11.00 • Mouřenec

Komentované prohlídky kostela 
a kostnice Mouřence
Místo natáčení Anděla Páně 1. Sraz před kostelem. 
Délka prohlídky 45-60 minut.
www.pratelemourence.cz

17.00 • Zámek Hrádek • 180 Kč

Prohlídky zámeckého areálu s majitelem
Při prohlídce zámeckého areálu s majitelem Ing. arch. Pavlem Lejskem 
se návštěvníci seznámí s jeho osobním příběhem spojeným s koupí, 
rozsáhlou opravou a provozováním, prohlédnou si současné interiéry  
a exteriéry. Délka: cca 90—100 minut

Rezervace vstupenek na telefonním čísle 725 083 093.

14.00 • Ostrov Santos

Odpoledne plné her pro děti s RC Medvídkem

10.00 a 14.00 • před radnicí

Prohlídky Sušice s průvodcem
V 10.00 se projdete po levém břehu řeky Otavy a ve 14.00 se projdete 
po pravém břehu řeky Otavy.

10.00—17.00 • hrad Velhartice

Živá řemesla v podhradí na hradě Velhartice
Ukázky řemesel - kovář, sedlář, řezbář, zpracování vlny, včelnice, 
ovečky... Možnost nahlédnout do objektů skanzenu.

21.30 • Ostrov Santos • vstupné dobrovolné

Letní kino - Mimořádná událost

13.00 • Fotbalové hřiště TJ Sušice

Benefiční akce - DEN PRO KUBÍČKA
Bohatý celodenní program. Těšit se můžete na zápas týmu Jana 
Bergera proti Áčku TJ Sušice, dražbu dresu, atrakce pro děti a atd. 
Přijďte příjemně strávit letní den a zároveň podpořit Kubíčkovo léčbu.

21.00—23.00 • Hrad Kašperk

Noční prohlídky v červenci
Noční Kašperk - to musíte zažít! Opět se podíváme do doby minulé, 
tentokrát zavítáme do 14. století.

21.30 • Ostrov Santos • vstupné dobrovolné

Letní kino - Rychle a zběsile 9

8.00—14.00 • Náměstí Sušice

FARMÁŘSKÉ TRHY
Vinný košt (10.00—14.00)
Pět vinařství z Moravy, hraje a zpívá Varmužova cimbálová muzika.

13.00—14.00 • hrad Velhartice

Výuka historického tance
Historický tanec - taneční dílna pro všechny.

21.30 • Ostrov Santos • vstupné dobrovolné

Letní kino - Bábovky

10.00 • Skatepark - Sušice • od 550 Kč 

Piggybeer Session vol.6 
(SMACK ONE/ LEAF DOG & BVA/ MC GEY) 
Proběhne již 6. ročník šumavského eventu s názvem Piggybeer Session. 
Můžete se těšit na závody ve skateboardingu, které ve večerních 
hodinách doplní vystoupení lokálních i zahraničních hudebních 
interpretů a opět to bude jízda!

Sleduj instagram @piggybeer_session, kde se postupně vše dozvíš.

10.00—17.00 • Hrad Kašperk

Historické oživené nádvoří

21.30 • Ostrov Santos • vstupné dobrovolné

Letní kino - Duna

14.00 • Ostrov Santos

Dětský den

10.00 • Ostrov Santos

SuPrBěh Koupačka + Psí bazar
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21.15 • Hrad Kašperk

Spolek Kašpar: Jonáš a tingl - tangl

21.15 • Hrad Kašperk

Spolek Kašpar: Romeo a Julie
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