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 9:00 Kino Káčko BÍLÁ PANÍ NA HLÍDÁNÍ II
  Česko | 2019 | 6 x 8 minut | 4+ | české znění | 30 Kč
 10:15 Kino Káčko POLSKÉ ANIMÁČKY
  Polsko | 1958–1977 | 81 minut | 3+ | bez dialogů | 30 Kč

 

 10:00 Kino Káčko ROCCA MĚNÍ SVĚT
  Německo | 2019 | 97 minut | 7+ | překlad do sálu | 60 Kč
   Život neohrožené a zábavné jedenáctileté Roccy je všechno, jen ne obyčejný. Její 

otec na ni jako astronaut sice dohlíží z výšin vesmíru, dole na Zemi však bydlí sama 
jen se svou veverkou. Poprvé v životě navštěvuje normální školu, kde její bezstarost-
ný a nekonformní přístup k životu doslova razí. A protože je u ní spravedlnost vždy na 
prvním místě, neváhá se postavit třídní šikaně. I proto se skamarádí s bezdomovcem 
Casparem a chce mu pomoci.

 15:00 Kino Káčko KOUZELNÝ STROM
  Polsko | 2008 | 83 minut | 10+ | překlad do sálu | 60 Kč
 18:00 Kino Káčko SKÁLA
  USA | 1996 | 136 minut | 15+ | české titulky | 60 Kč

 
 10:00 Kino Káčko BAYALA – KOUZELNÉ ELFÍ DOBRODRUŽSTVÍ
  Francie, Německo, Lucembursko | 2019 | 85 minut | 6+ | překlad do sálu | 60 Kč
 15:00 Kino Káčko CIRKUS NOEL
  Nizozemsko | 2019 | 89 minut | 8+ | překlad do sálu | 60 Kč
   Dívka Karo už nedokáže dál snášet nekonečné hádky svých rozvádějících se rodičů, 

a tak uteče z domova. Přidá se ke svým přátelům z Cirkusu Noel. Ti se zrovna chystají 
na významný cirkusový festival, kam byli nečekaně pozváni. Karo je zakoukaná do 
Viktora, ale celou věc komplikuje jeho nesmělost. Během cesty na festival se začínají 
dít podivné věci, které ohrožují jejich účast na festivalu i existenci celého cirkusu...

 18:00 Kino Káčko NA STŘEŠE
  Česko | 2019 | 97 minut | 12+ | české znění | 60 Kč

 8:15 Kino Káčko TAJEMSTVÍ SOVÍHO LESA
  Estonsko | 2018 | 90 minut | 6+ | překlad do sálu | 60 Kč
 8:30 ZŠ Dobřany  WORKSHOP:  RYCHLÝ PRŮLET BEZPEČÍM 

NA INTERNETU 
   Na Internetu jsou děti jako doma často víc než rodiče. Poznají však nebezpečí? Umí 

se chovat bezpečně? Na naší dílně – workshopu – se pokusíme projít s dětmi základ-
ní kroky bezpečného používání Internetu. Nakonec – není to zas až tak složité... 
Workshop připravili Jakub Urbanec a Kristýna Píšová, bezpečnostní experti z fi rmy 
Trend Micro (ČR). | ZDARMA

10:15 Kino Káčko LOTTE HLEDÁ DRAKY
  Estonsko, Litva | 2019 | 78 minut | 5+ | překlad do sálu | 60 Kč
 13:30 Kino Káčko VELKÝ ZÁVOD
  Kanada | 2018 | 89 minut | 7+ | překlad do sálu | 60 Kč
   V zasněžené vesnici se každý rok pořádá sáňkařský závod a každý rok ho vyhrává 

geniální konstruktér Frankie. Letos ale Frankieho porazí nový, vychytralý konstruktér, 
Zac. Frankie si to ale nechce nechat líbit a začne pátrat. Brzy přijde na to, že podlý 
Zac v závodě podváděl a žádá, aby se závod opakoval. Zac souhlasí pod jednou pod-
mínkou. Chce lepší závodnickou dráhu.

PÁTEK 8. 11. 2019

NEDĚLE 10. 11. 2019

PONDĚLÍ 11. 11. 2019

SOBOTA 9. 11. 2019

17:00 Kino Káčko NEZAPOMENUTELNÉ LÉTO S TESS
  Nizozemsko | 2019 | 84 minut | 9+ | překlad do sálu | 60 Kč
   Týden dovolené na pláži s celou rodinou! Pro teenagera Sama je to však týden 

přemítání o životě, smrti a Tess. Děsí jej představa, že jeho bratr i rodiče jednou 
zemřou s největší pravděpodobností dřív než on, neboť je nejmladší. Rozhodne se 
tedy připravit na nevyhnutelné co nejlépe – každodenním provozováním samoty. 
Jaká smůla, že zrovna první den tréninku potká chaotickou a okouzlující Tess.

 8:15 Kino Káčko ALFONS TŘASOŘITKA
  Německo | 2019 | 90 minut | 6+ | překlad do sálu | 60 Kč
10:15 Kino Káčko BINTI
  Belgie, Nizozemsko | 2018 | 90 minut | 10+ | překlad do sálu | 60 Kč
 13:30 Kino Káčko LEGENDA O VÁNOČNÍ ČARODĚJNICI
  Itálie | 2018 | 98 minut | 7+ | překlad do sálu | 60 Kč
   V Americe nosí dárky Santa Claus a u nás Ježíšek. V Itálii má tuhle starost na 

bedrech Vánoční čarodějnice. Ta vede dvojí život – přes noc je čarodějnicí, přes 
den učitelkou na základní škole. Problém nastane, když se podlý hračkář rozhodne 
čarodějnici pomstít za chybějící dárek z jeho dětství.

17:00 Kino Káčko ABSTINENT
  Česko | 2019 | 78 minut | 14+ | české znění | 60 Kč
   Devatenáctiletý Adam měl život před sebou. Zbývalo mu jen dodělat maturitu, po-

slat přihlášku na vejšku. Ale to nespěchalo, byly to hlavně správné časy na pořád-
nou pařbu s partou, na rande s holkou nebo na pivko či něco ostřejšího s kámošem. 
Adam byl přesvědčený, že má všechno pod kontrolou. Najednou se ocitá v protial-
koholní léčebně. Hlavní roli Adama ztvárnil Josef Trojan.

 
 8:15 Kino Káčko DVOJITÉ TRABLE
  Polsko | 2017 | 85 minut | 8+ | překlad do sálu | 60 Kč
10:15 Kino Káčko DÍVKA V RINGU
  Nizozemsko | 2018 | 84 minut | 13+ | české titulky | 60 Kč
 13:00 Náměstí T.G.M.  FESTIVALOVÉ ODPOLEDNE S ČESKOU TELEVIZÍ
   Dobřanské náměstí ožije nejen známými postavičkami z oblíbených Večerníčků, 

ale i písničkami v podání dvojice Dubnička–Lahoda a různými soutěžemi. V průběhu 
festivalového odpoledne přijede návštěvníky pozdravit herec Ondřej Vetchý – letošní 
nositel nejvyššího festivalového ocenění. Akce končí v 16.00 hodin. | ZDARMA

17:00 Kino Káčko KRIMINÁLKA 5.C
  Česko | 2019 | 3 x 28 minut | 7+ | české znění | 60 Kč

 8:15 Kino Káčko DOBRODRUŽSTVÍ DOKONALÉHO CHLAPCE
  USA | 2019 | 94 minut | 12+ | české titulky | 60 Kč
10:15 Kino Káčko RODINNÁ POVĚST O VLKOVI
  Francie | 2019 | 80 minut | 10+ | překlad do sálu | 60 Kč
 13:30 Kino Káčko TEST ČASU
  Nizozemsko | 2019 | 82 minut | 9+ | překlad do sálu | 60 Kč
   Snad každý učitel si přeje, aby byla výuka zajímavá. Pan Menno, učitel dějepisu, 

se kvůli tomu dokonce odváží ukrást Zub času, starodávný artefakt, který dokáže 
přivolat do dnešní doby jakoukoliv postavu z minulosti. Stačí však jediná chyba 
a stane se katastrofa. Pan Menno se stane zajatcem lstivého piráta a do našeho 
světa je vypuštěno nesčetné množství historických postav. Tři žáci z třídy pana 
Menna jsou nuceni cestovat dějinami a zachránit svého učitele.

ÚTERÝ 12. 11. 2019

STŘEDA 13. 11. 2019

ČTVRTEK 14. 11. 2019


