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5.11. sobota Dobrodružný, fantasy, sci-fi film USA v českém znění příst.od 12

143´ X-MEN : APOKALYPSA 50,-
Apokalypsa byl nejsilnější a neuznávanější X men. Je zklamaný a rozčarovaný ze svě-

16.30.hod. ta, který nachází. S týmen mutantů i zklamaným Magnetem, chce očistit lidstvo a nas-

19.30.hod. tolit světový řád. Osud Země visí na vlásku. Raven s pomocí profesora X a týmem
mladých X-menů chce zachránit lidstvo před úplným zničením.

6.11. neděle Akční dobrodružný film USA a Ruska v českém znění příst.od 15

HARDCORE HENRY 50,-
90´ Vzbudil jsi se a na nic si nepamatuješ. Ta krásná žena říká, že se jmenuješ Henry a 
19.30.hod. že tě miluje.Někdo vejde do místnosti střílí a ženu unáší.Pokud celé toto šílenství pře-

žiješ a zjistíš co se vlastně děje, mohl by ses dozvědět kdo vlastně jsi. Hodně štěstí…

12.11.sobota Česko - slovenské drama příst.

99´ TENKRÁT V RÁJI 50,-
16.30.hod. Na motivy stejnojmenného románu J. Urbana, vypráví o osudové lásce, přátelství a

19.30.hod. vztazích českých a německých horolezců, do kterých zasáhla válečná doba Protek-

torátu. Český horolezec J. Smítka odmítl nastoupit  k totálnímu nasazení v Říši a skrý-

val se před gestapem.Hrají: Hradílek, Kerekes, Budař, Etzler, Stašová, Havelka….

13.11.neděle Akční dobrodružné fantasy drama USA  v českém znění příst.od 12

109´ LOVEC : ZIMNÍ VÁLKA 50,-
Film se zčásti odehrává v době, kdy Sněhurka ještě nebyla na světě a královna dis- 

16.30.hod. kutuje se zrcadlem, kdo je na světě nejkrásnější.Její mladší setra, která přijde o své
19.30.hod. dítě se promění v Ledovou královnu.Jejím smyslem je dobytí celého světa. Unáší dě-

ti a vychovává z nich válečnáky.Erik a Sára se postaví proti nim. Ale mohou uspět??? 

17.11.čtvrtek Dobrodružný rodinný film USA v českém znění příst.

105´ KNIHA DŽUNGLÍ 50,-
16.30.hod. Snímek podle knihy R. Kiplinga, kde hrdinou je chlapec Mauglí, vychovávaný v džungli 

19.30.hod. vlčí smečkou.Když přijde hrozivý tygr Šér Chán,Mauglí zjistí, že zde již není vítán. Vydá- 
vá se na dobrodružnou cestu, kde jej provází pardál Baghíra,medvěd Balú,krajta  Ka,
a marnivý král Ludvík,který se ho snaží přemluvit,aby mu dal tajemství Rudého květu. 

19.11.sobota Akční dobrodružné sci-fi v českém znění příst.

147´ CAPTAIN AMERICA:OBČANSKÁ VÁLKA 50,-
16.30.hod. Film se odehrává v době, kdy Steve převzal vedení nově zformovaného týmu Avengers, 

19.30.hod. který se nadále snaží chránit lidstvo.Dojde však k incidentu, ve kterém Avengers seh-
rají nešťastnou roli.Vládní organizace na tým dohlíží , řídí ho a rozdělí na dva tábory.

20.11.neděle Historické romantické drama SRN,Francie a Lucemburska v čes. znění příst.od 12

110´ KOLONIE 50,-
16.30.hod. Drama Kolonie je inspirován skutečnýni událostmi odehrávající se v chilské kolonii

19.30.hod. Dignidad za Pinochetova režimu. Kolonii založil a vedl bývalý nacistický lékař Schafer.

V 70. letech utekli někteří z kolonie a ukázalo se, jak se zacházelo s odpůrci režimu.

26.11.sobota Dokumentární česko-polský film příst.

79´ BRATŘÍČEK KAREL 50,-



16.30.hod. Karel Kryl polskýma očima. Nový pohled na legendárního písničkáře, který se stal 

19.30.hod. symbolem Pražského jara, přináší ve svém portrétu režisérka Kristyna Krauze.
Byl to básník s kytarou a představitel českého protestsongu v r. 1968 - 1989.

27.11.neděle Dobrodružný rodinný fantasy film USA v českém znění příst.

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ ZA ZRCADLEM 50,-
111´ Alenka se ujala řemesla po svém otci a několik let strávila na vlnách oceánů jako 

16.30.hod. mořeplavkyně. Po návratu objeví kouzelné zrcadlo, skrz které se dostane zpět do Ří-

19.30.hod. še divů.Znovu se setká s Bílým králíkem, houseňákem Absolemem, kocourem Šklí-
bou atd. V hlavní roli uvidíme J. Deppa a Miu Wasikowskou a další. 

10.11.9.15. h.MATEŘSKÁ ŠKOLA 
90 ´ TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 25,-

Tučňáci se tentokrát představí jako supertajní agenti.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

18.11.8+10h. KRÁLOVÉ HOR 35,-

Láska a přátelství Lukase a mladého dravce.


