
3.11. SO 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…

4.11. NE Romantický fantazy krimi thriller Dánska a Švédska v českém znění přís.od 15

TINA A VORE 50,-

103 ´ Tina je celní úřednice, která má podivný dar nepřirozeně vyvinutých čichových schop-

ností.Na hranici dokáže identifikovat kontraband,tak že u cestujících vycítí strach, 

19.30 hod. úzkost i jiné emoce. V práci při odhalování pašeráků je úspěšná, ale  soukromý život 

za moc nestojí.Vše se změní, když v práci potká podezřelého vyvrhele, jménem Vore.

10.11. SO Akční dobrodružné sci-fi USA a Španělska v českém znění přís.od 12

130´ JURSKÝ SVĚT : ZÁNIK ŘÍŠE 50,-

16.30 hod. Před 4 lety nás dinosauři porazili a z ostrova museli utéci jako poslední lidé, když se 

19.30 hod. zvířata dostala z klecí. Jenže nyní se za nimi lidé musí vrátit, protože na ostrově se 

probudila sopka a dinosaurům již podruhé hrozí vyhynutí. Claire - manažerka parku

je chce za každou cenu zachránit a najít inteligentního ještěra Blua….. 

11.11. NE Rodinný animovaný film USA v českém znění přís.

95´ KRÁLÍČEK PETR 50,-

16.30 hod. Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na

19.30 hod. farmě. Nový majitel statku se však o svůj životní prostor dělit nemíní - a už vůbec ne

se zvířátky. A tak začíná bizardní válka mezi ním a obyvateli zahrady…..

17.11. SO Akční dobrodružné fantazy sci-fi USA v českém znění přís.od 12

149´ AVENGERS : INFINITY WAR 50,-

16.00 hod. Snímek Avengers:Infinity war završuje desetiletou cestu a přináší největší válku 

19.30 hod. všech dob. Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše a po-

kusit se porazit všemocného Thanose dřív,  než jeho bleskový útok, provázený ni-

čením a zkázou, zničí vesmír jednou pro vždy…..

18.11. NE Rodinný dobrodružný film SRN v českém znění příst.

110´ JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA 50,-

16.30 hod. Jim se ocitl v Jasmánii v ostrovním království. Jeho nejlepším kamarádem je stroj-

19.30 hod. vůdce Lukáš, hrdý majitel lokomotivy Emy.Tato nerozlučná trojice se vydá do světa.

Tam se dozví, že císařova dcera byla unesena.Stopy vedou do bájného města…..

24.11. SO Nová česko-slovenská pohádka příst.

99´ KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA 50,-

Barborka s Tomíkem tráví prazdniny u babičky a dědy pod Dračí skálou,kde pracuje 

16.30 hod. netradiční pomocník dvouhlavý dráček Čmoudík. Jedna jeho hlava mluví česky a dru-

19.30 hod. há mluví slovensky a začne vyprávět o lásce princezny Adélky a prince Jana,zlém

skřítkovi Blivajzovi a ztraceném dračím vejci…Hrají:Charlotta Gottová, Karel Gott, 

Miroslav Šimůnek, Kamila Magálová, Kateřina Brožová,Libor Bouček, Igor Timko…
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25.11. NE Akční dobrodružná sci-fi komedie v českém znění příst.od 15

119´ DEADPOOL 2 50,-

Připravte se na druhý příchod Deadpoola, se kterým prožijeme velká dobrodružství.

Snaží se obejevit správný styl, bojuje s nindži i japonskou jakuzou. Deadpool vyráží

19.30 hod. do světa, aby objevil pro něj významné body: rodinu, přátelství a novou chuť proží-

vat dobrodružství - je to zkrátka chlapík mnoha tváří….

24.11. SO Pražský salonní orchestr vedený dirigentem Václavem  Vomáčkou

14.00 hod. uvede    VZPOMÍNKOVÝ VEČER  PÍSNÍ A MELODIÍ

HERCE , ZPĚVÁKA  A  REŽISÉRA

OLDŘICHA NOVÉHO

22.11. MATEŘSKÁ ŠKOLA 25,-

72´ BETLÉMSKÁ HVĚZDA PÁSMO POHÁDEK

9.15 h. BETLÉM SKÁ HVĚZDA RÉZI A BROK NA VÁNOČNÍM TRHU

VÁNOČNÍ STROMEČEK VESELÉ VÁNOCE

KRTEK O VÁNOCÍCH ČAROVNÉ LYŽE

JAK MIKEŠ ZACHRÁNIL BOBEŠE SNĚHULÁK


