
5.10. PÁ Divadelní spolek ochotníků při TJ Sokol Miličín uvede komedii Pavla Rudy Maříka

CHYŤTE  ZLODĚJE 80,-

19.00 hod. Hrají:  Z. Pazdera, E. Mládková,L. Kardová,H.Beranová,V.Podzimek, děti 40,-

P. Dvořák,R. Poustevský, P. Muzikář, H. Pavlíková,D. Dostálová, S. Dostál.

6.10. SO Francouzská akční komedie v českém znění přís.od 12

TAXI 5 50,-

103 ´ Superpolda Marot je převelen k městské policii, aby dopadl gang italských  lupičů.

16.30 hod. Chabí vozový park francouzské policie těžko může konkurovat italským lupičům, 

19.30 hod. kteří v nadupaných Ferrari vykrádají jedno klenotnictví za druhým. Od kamaráda 

získá nadupané bílé taxi, ve kterém se může postavit zlodějům...

7.10. NE Animovaná rodinná komedie USA a Číny v českém znění přís.od 12

91´ V HUSÍ KŮŽI 50,-

16.30 hod. Peng je houser a žije v klidu ve volné přírodě. Nesnáší pravidla a jeho heslem je ne-

19.30 hod. zodpovědnost. Místo, aby při přesunu držel formaci, lítá sem a tam a věnuje se letec- 

ké akrobacii. Při ní srazí dvě kachničky, kterým musí dělat doprovod až do cíle..

13.10. SO Česko-polský dokumentární hudební film přís.

72´ EWA FARNA 10:NEZNÁMÁ ZNÁMÁ 50,-

16.30 hod. Film mapuje 10 let zpěvaččiny kariéry a také přípravy na jubilejní koncert. V tomto 

19.30 hod. období se nečekaně rozešla se svým managementem a poslední singly si vydala 

ve vlastním vydavatelstvím. Hrají : Ewa Farna, Tomáš Klus a Matěj Rupert.. 

14.10. NE Nová česká komedie - drama přís.

77´ CHATA  NA  PRODEJ 50,-

16.30 hod. Rodiče prodávají chatu, pro kterou nemají využití.Před předáním chaty se matka roz-

19.30 hod. hodne udělat poslední rodinnou slezinu. Naděje na idylický víkend na samotě u lesa 

a opravdové dobrodružství  začne až nad ránem, když rodina zjistí, že se kamsi vyt- 

ratil dědeček.Hrají: Chýlková, Vávra,Voříšková,Kačer, Kopta, Geislerová,Kronerová…

20.10. SO Drama, komedie Česka,Slovinska, Polska a Slovenska příst.od 12

85´ VŠECHNO BUDE 50,-

16.30 hod. Mára a jeho kamarád Heduš podniknou cestu za svobodou.Mára ukradne auto a svý- 

19.30 hod. mi průšvihy ohromí mladou stopařku.Všichni jsou na útěku, na dobrodružné cestě 

za svobodou. Hrají: Mrvík, Uher, Vlasáková,Křenková, Pechlát.

21.10. NE Horor thrillerUSA v českém znění příst.od 12

103´ VADÍ NEVADÍ 50,-

Studentka Olivia vyrazila s partou přátel na pohodovou dovolenou. Seznámení s po-

19.30. hod. hledným sympaťákem je zavedlo do zrušeného kláštera, kde si zahráli Vadí,nevadí.

Jak  to bývá kvůli tajemstvím vyplouvajícím na povrch začala atmosféra houstnout.

A dusno nastalo, když jim sympaťák prohlásil, že když by nehráli, že by zemřel. 

27.10. SO Dobrodružná komedie USA a Velké Británi v českém znění příst.

97´ JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ 50,-

16.30 hod. Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, když agent 007 James Bond nyní ne- 

19.30 hod. může.Jeden muž už před lety dokázal, že je na něj spolehnutí a že raději Britské os-

trovy zbourá, než aby je dal nepříteli.Jmenuje se Johnny English alias Mr. Bean…..

28.10. NE Francouzský dobrodružný rodinný film v českém znění příst.

91´ BELLA A SEBASTIÁN 3 50,-

Uběhly již dva roky od posledního příběhu o přátelství mezi Bellou a Sebastianem.

16.30 hod. Sebastián dospívá a s Belly se stává maminka tří roztomilých štěňátek. Pierre  a
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19.30 hod. Angelina budou mít svatbu a sní o novém životě na jiném místě.Sebastián své hory 

nechce. Najednou se objeví bývalý vlastník Belly a Sebastán ochrání Bellu a štěňata

4.10. MATEŘSKÁ ŠKOLA 25,-

9.15 h. KRÁL A SKŘÍTEK PÁSMO POHÁDEK

OBĚT PRO KAMARÁDA KRTEK A TRANZISTOR

72´ KRÁL A SKŘÍTEK TULÁCKÁ POHÁDKA

NAZDAR KEDLUBNY PŘEKVAPENÍ V HRUSICÍCH

KRTEK  A PARAPLÍČKO JAK ŽOFKA POŘÁDALA MAŠKARNÍ BÁL 

JAK MACH A ŠEBESTOVÁ JELI NA PRÁZDNINY


