
2.11. SO Životopisné hudební drama v českém znění příst.od 12

122´ ROCKETMAN 50,-

16.30 hod. Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to malý zavalitý kluk, 

19.30 hod. který si příliš nerozuměl s rodiči, za to s klavírem mu to šlo náramně. Zpočátku dělal 

křoví úspěšným muzikantům, jen do té doby, než potkal textaře B. Taupoina. Pak již 

vedla jeho strmá cesta na absolutní vrchol.Až příliš rychle, aby to bylo bez pítí a drog….

3.11. NE Dobrodružná animovaná komedie SRN v českém znění příst.

88´ V OBLACÍCH 50,-

16.30 hod. Malý racek Manou je výborný letec a těší se na zkoušku létání, kterou musí podstou-

19.30 hod. pit, aby se mohl bezpečně vydat s celým hejnem na zimu do jižních krajů. Manou zů-

stal ve městě a pomohl spojit, jak velké i malé ptáky a stal se zástupcem obou hejn.

9.11. SO Nová česká komedie příst.od 12

95´ ROMÁN PRO POKROČILÉ 50,-

16.30 hod. Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože  

19.30 hod. a účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich morálku a sebevědomí?Hlavní hrdina M. Vašut,

šaramantní světák, je po rozvodu způsobeném milostnou avantýrou, nucen přestěho-

vat se do vesnického hotelu.Hrají:Vašut, Čvančarová, Etzler, Hybnerová, Navrátil….

10.11. NE Islandské dobrodružné drama v českém znění příst.od 12

98´ ARCTIC:LEDOVÉ PEKLO 50,-

16.30 hod. Muž havaruje s letadlem uprostřed ledové pustiny. Každý den dodržuje rutinní úkony

19.30 hod. a doufá,že se dočká záchrany. Jednoho den se objeví vrtulník, silná sněžná bouře za-

příčiní pilotovu smrt a již má jen dvě možnosti,zůstat ve vraku anebo jít pustinou…. 

16.11. SO Akční sci-fi komedie USA v českém znění příst.

106´ MUŽI V ČERNÉM : GLOBÁLNÍ HROZBA 50,-

16.30 hod. Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před mimozemšťany a šmejdem z ves-

19.30 hod. míru. Ve svém novém dobrodružství čelí největšímu globálnímu ohrožení: zákeřné-

mu dvojímu agentovi Mužů v černém….

17.11. NE Animovaná rodinná komedie USA v českém znění příst.

93´ TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 50,-

16.30 hod. Teriér Max se těžko vyrovnal s tím, že není jediným oblíbencem své paničky. Nejprve

19.30 hod. se nastěhoval chlap a pak Katie začala tloustnout. Na nějaký čas odjela a když se 

vrátila přivezla miminko, bezbranné a neschopné a tak jej Max začal hlídat a chránit…..

23.11. SO Akční dobrodružné sci-fi USA v českém znění příst. od 12

182´ AVENGERS : ENDGAME 50,-

Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu života ve vesmíru a

16.30 hod. silně oslabil Avengers, vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby ve strhujícím  finále

sebrali poslední síly a pokusili se vrátit úder. Pozor! Hrajeme jen od 16.30 hod.!!!!!!!
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24.11. NE Nové české  drama příst. od 12

93´ HRA 50,-

Svět Petra, ředitele oblastního divadla se začne rozpadat, po té co začne realizovat 

16.30 hod. adaptaci Euripidova dramatu o Faiře. Přijde o dva hlavní protagonisty  a město mu 

19.30 hod. krátí rozpočet kvůli politickému obsahu. Petr se zamiluje a napětí doma se ztupňu-

je. Hrají:Mádl, Šoposká,Maximová,Štrébl,Hlaváčová, Malý, Vacula, Jurčová …..

30.11. SO Český dokumentární film Olgy Sommerové příst.

102´ JIŘÍ SUCHÝ - LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT 50,-

Muž devatera řemesel, divadelník, hudebník, textař, básník,skladatel, spisovatel, 

16.30 hod. filmař, grafik, výtvarník nebo divadelní režisér… A především legenda české kultury,

19.30 hod. která ovlivnila několik generací. To byl Jiří Suchý o jehož životní cestě, mnohdy neleh-

ké natočila film Olga Sommerová.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

21.11. ČT VÁNOČNÍ SEN PÁSMO POHÁDEK 30,-

VÁNOČNÍ SEN    A BYLA ZIMA ONDRA A SNĚŽNÝ DRAK

9:15 hod. LIŠAJŮV SEN O TÉ VELKÉ MLZE KRTEK A SNĚHULÁK

VÁNOCE U ZVÍŘÁTEK JAK POSTAVIT SNĚHULÁKA

8.11. PÁ SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ PŘI TJ SOKOL

 MILIČÍN 
Komedie Jiřího Baldy 100,-

19.00 hod. VRAH SVÉ ŽENY
Hrají:Pazdera, Beranová,Muzikář, Kardová,Dostál, Mládková,Dvořák, Podzimek…

16.11. SO Sobotní koncert dirigenta Mgr. Vomáčky

PRAŽSKÝ BIG BEND
14.00 hod. Vzpomínkový program tentokráte na 60. léta a vznik divadla Semaforu.


