
4.11. sobota Historické životopisné drama USA v českém znění příst.

127´ SKRYTÁ ČÍSLA 50,-

16.30 hod. Snímek vypráví neuvěřitelný příběh K. Johnson, D. Vaughan a M. Jackson, tří geniál-

19.30 hod. ních Afroameričanek, které pracovaly v NASA. Jejich výpočty stály za vysláním as-

tronauta Johna Glenna na oběžnou dráhu. Významně tak pomohly zamíchat pořa-

dím souboje v dobývání vesmíru. Tato trojice žen nedbala na rasové předsudky…..

5.11. neděle Animovaná rodinná komedie Španělska a USA v českém znění příst.

92´ PŘÍŠERKY POD HLADINOU 50,-

16.30 hod. V jednom podmořském údolí žije chobotnička Deep, neurotická kreveta Alice a moř-

19.30 hod. ský das Evo. Tři kamarádi to znamená třikrát více průšvihů, ale tento poslední je 

opravdu kolosální. Jejich údolí hrozí zkáza…..

11.11. sobota Akční komedie USA v českém znění příst.od 15

119´ POBŘEŽNÍ HLÍDKA 50,-

Mitch je chlap jako hora se silným morální kodexem a stoprocentním zápalem pro

16.30 hod. práci vodního záchranáře. Naopak Matt je bývalý olympionik, kterému stoupla sláva

19.30 hod. do hlavy.Za jiných okolností by si Mitch udělal pořádek, ale nyní není čas. Na pláži se

kupí problémy, moře vyplaví balíček drog, tu mrtvolu a policie to přehlíží. Mitch ne !!!

12.11. neděle Československý animovaný, loutkový, hudební a poetický film příst.

78´ ŠPALÍČEK 50,-

16.30 hod. Špalíček je první loutkový film animátora Jiřího Trnky. Vychází z knihy Mikoláše Alše

19.30 hod. "Špalíček národních písní a říkadel".Jedná se o ztvárnění tradic českého národa a 

prostého lidu.  Nevadil ani náboženský podtext, který za všemi zvyky leží.

17.11. pátek Válečný historický životopisný thriller Francie a Belgie v českém znění příst.

119´ SMRTIHLAV 50,-

Smrtihlav se od většiny předešlých filmových zracování tohoto tématu liší. Z výrazné

16.30 hod. části se zaměřuje na samotného Heydricha. Vedle příběhu Československých para-

19.30 hod. šutistů film sleduje i jeho život, vzestup, kariéru, kterou ukončil jako jeden z největ-

ších prominentů Třetí říše. Nejnovější verze atentátu na Heydricha , tak ukazuje ne-

jen hrdinství, ale i nelítostné zlo, proti kterému je namířené….

18.11. sobota Český rodinný film příst.

73´ ALDABRA BYL JEDNOU JEDEN OSTROV 50,-

Atol, který se nemění, se nachází v západní části Indického oceánu.Turistům je vstup 

16.30 hod. zakázán, lidská noha sem nemůže vkročit. Aldabra je součástí světového dědictví 

19.30 hod. UNESCO. Příběh plný fascinujících dobrodružství ze světa přírody…

19.11. neděle Akční dobrodružný fantazy film USA v českém znění příst.

129´ PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA 50,-

Kapitán Jack se opět ocitá v tváří v tvář bandě pirátů, kterým se podařilo uniknout

16.30 hod. z Ďáblova trojuhelníku s touhou připravit jej o život. Jackovou jedinou nadějí na pře-

19.30 hod. žití je bájný Poseidonův trojzubec, ale pokud jej má nalézt musí ke spolupráci  pře-

mluvit krásnou Carinu. V hlavní roli Johny Depp…..
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25.11. sobota Akční dobrodružné sci-fi  USA a Nového Zélandu v českém znění příst.od 12

136´ STRÁŽCI GALAXIE VOL.2 50,-

16.30 hod. Zbrusu nové dobrodružství superhrdinů, kteří se vydávají až na samé hranice kosmu.

19.30 hod. Strážci se musí naučit držet pohromadě a odhalit tajemství rodičů Petera. Staří ne-

přátelé se stávají spojenci a na pomoc přicházejí i další vesmírné postavy…..

26.11. neděle Animovaný rodinný film USA v českém znění příst.od 12

90´ JÁ PADOUCH 3 50,-

16.30 hod. Bývalý padouch Gru má problém. Nechal  utéct nejhledanějšího zlosyna na světě a

19.30 hod. tak ho vyhodili z práce. Jeho Mimoni jsou navíc čím dál tím nespokojenější s tím, že

už páníček není zlý. Všichni si uvědomí až ve vězení, co je pro ně nejdůlěžitější.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

9.11. 9.15.h. KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA pásmo pohádek 25,-

70´ KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA KRTEK A KOBEREC

A NEŘÍKEJ MI VAŠÍKU O UTRŽENÉM SLUCHÁTKU

O MIKEŠOVĚ KOUZELNÉ HOLI DOROTKA A ABECEDA
KRTEK A TELEFON






