
5.10. SO Nová česko-slovenská pohádka příst.

102´ HODINÁŘŮV UČEŇ 50,-

16.30 hod. U  kolébky malého Urbana stojí tři sudičky. Dvě dobré mluví o bohatství a lásce, třetí

19.30 hod. zlá o chudobě. Čí sudba bude silnější? Z Urbana se brzy stane sirotek a lakotný mistr

jej vezme do učení. On se však zamiluje do Laury a mistr jej pošle do světa.Láska jej

žene  vpřed.Hrají :Plodková,Plesl,Neužil,Preiss, Balcar, Krobot, Žáček, Bandor….

6.10. NE Sportovní romantické životopisné drama V. Británie a SRN s titulky příst.od 12

120´ BRANKÁŘ 50,-

16.30 hod. Dramatický životní příběh legendárního fotbalisty Manchester City Berta Trautmanna,

19.30 hod. který se  v poválečné Anglii prosadil navzdory svému německému původu. Příběh 

muže, který miloval fotbal, Anglii a ženu svého života. Díky svým schopnostem a vy-

trvalosti  se stal národním hrdinou. On i jeho láska musí čelit dalším ranám osudu…

12.10. SO Nová česká komedie příst.

95´ TERORISTKA 50,-

16.30 hod. Hrdinka černé komedie je učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už si nechce

19.30 hod. připadat neschopně, když ji ani proti arogantnímu strůjci lokálního zla nepomůže 

starostka. Má zbraň a zjistí, že stejně jako vražda je složitá morálně, je i nesnadná.

Hrají:Janžurová, Hofman, Vilhelmová,Liška, Holubová,Dulava, Plodková,Vondráček..

13.10. NE Rodinný dobrodružný film Francie a Německa v českém znění příst.

98´ MIA A BÍLY LEV 50,-

16.30 hod. Mia dostane malého lvíčka, mládě vzácného bíleho lva jako dárek. Během let se z 

19.30 hod. nich stanou nerozluční přátelé, parťáci na celý život. Z mláděte vyroste úžasný silný 

lev. Farmě se nedaří a táta jej musí obětovat jako trofej. Mia a bílý lev nemají jinou 

možnost než utéct, vydat se na úžasnou cestu do africké savany a najít lví království….

19.10. SO Rodinný dobrodružný romantický fantazy muzikál v českém znění příst.

126´ ALADIN 50,-

16.30 hod. Je to vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi a cílevědomé

19.30 hod. princezně Jasmíně, džinovi, který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti. Film

nás zavede do pohádkového přístavního města Agrabahu.V hlavní roli Will Smith….

20.10. NE Nové české drama příst.

93´ V ZAJETÍ SÍTĚ 50,-

16.30 hod. Hanka je ambiciózní mladá novinářka, která se nebojí ničeho. Proto, aby získala nej-

19.30 hod. lepší materály pro svou práci, je schopna využít každé situace. Jedna taková situace 

nastane, když ve městě začnou mizet mladé dívky.Stopy ji zavedou k vysoce postave-

ným lidem.Hrají: J. Mádle,R. Jungová,D. Macháček, St. Vít,M. Dolinová,F. Pýcha….
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26.10. SO Akční dobrodružné sci-fi USA v českém znění příst. od 12

114´ X-MEN: DARK PHOENIX 50,-

Skupina X-Menů vyrazí na záchranou misi k ohrožené posádce raketoplánu. Grey je  

16.30 hod. zasažena neznámou smrtící silou, která ji promění v jednoho z nejsilnějších mutan-

19.30 hod. tů. Mění se v Dark Phoenix a stává se hrozbou nejen pro své přátele mutanty, ale i

pro celou planetu.

27.10. NE Český dokumentární film Dana Přibáně příst. od 12

112´ TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY 50,-

16.30 hod. Velká cesta kolem světa končí! Poslední výprava uzavírá cesty žlutých trabantů na-

19.30 hod. příč kontinenty. Putování smečky mužů nabírá často divoké obrátky. Žlutý cirkus je-

de z Indie až domů. Překoná Himaláje i diktatury, láme výškové rekordy a prchá před 

policií.Posádka česko-slovensko-polská bojuje s nástrahami i s černým humorem.

24.10. MATEŘSKÁ ŠKOLA
9.15. hod. Český animovaný rodinný film 30,-

PAT A MAT ZIMNÍ RADOVÁNKY 
Naši známí kutilové se připravují na blížící se zimu, na sníh jak si s ním poradí? Co 

zase vymyslí? Jak si poradí s vánoční výzdobou, dárky a stromečkem?


