
PROGRAM LISTOPAD 2022

PÁTEK 4.11. v 19 h   ARVÉD a BESEDA O FILMU s režisérem     120,-Kč
Vojtěchem Maškem a film. týmem. Drama, ČR/SK/2022/120min, vhodné od 12 let.
O významném hermetikovi, okultistovi a mimořádně vzdělaném člověku s geniální pamětí.

SOBOTA 5.11. v 19 h   JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA  120,-Kč
Dobrodružný, akční, USA/2022/147min, čes.dabing, vhodné od 12 let

STŘEDA 9.11. v 19 h   TROJÚHELNÍK SMUTKU  120,-Kč
Drama, komedie, Švédsko/FR/UK/Něm./2022/142 min, vhodné od 12 let. 
Vybraná společenská smetánka na luxusní výletní plavbě. Nečekaná událost zamíchá 
kartami a charaktery cestujících se ukáží v pravém světle.

PÁTEK 11.11. v 19 h  ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU   130,-Kč
Komedie, drama, ČR/2022/105min, vhodné od 12 let
Tři kamarádky s jinými příběhy a jinými pohledy na život. Přesto je mezi nimi velké pouto.

SOBOTA 12.11. v 10 h  KVÍK    100,-Kč
Animovaný, Nizozemsko/2022/72 min. Devítiletou Babs čekají o prázdninách báječné věci!
Setkání s dědečkem, kterého předtím neviděla a s dárkem v podobě roztomilého prasátka. 

SOBOTA 12.11.   Divadelní a hudební akce  3 v 1 večeru   250,- Kč
v  18 h TEATRO TRUHLA - CAPITAN FOTRIX loutkový rodinný sitcom☺ vhodné od 12 let

v 19 h TRADIČNÍ KOČKA – koncert, trio folk/blues hrající vlastní i převzaté písně

ve 20 h SKETA FOTR – koncert, kultovní country punková kapela hrající již přes 30 let

STŘEDA 23.11. v 19 h  BĚŽNÁ SELHÁNÍ  120,-Kč
Drama, ČR/Maďarsko/IT/SK/2022/85 min, vhodné od 15 let. Film sleduje příběh tří žen 
různých generací, každá z nich čelí osobní krizi za přítomnosti podivných přírodních úkazů.

PÁTEK 25.11. v 19 h  TOP GUN: MAVERICK  120,-Kč
Akční/drama, USA/2022/131 min, čes. dabing, vhodný od 12 let. 
Tom Cruise jako jeden z nejlepších pilotů na světě se vrací do akce v pokračování filmu.

SOBOTA 26.11. v 10 h  MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ  100,-Kč

Animovaný, komedie, USA/2022/88min. Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová     

série se vrací do kin.

Změna programu vyhrazena, další info na www.kinojevany.cz a Facebook KINO JEVANY

http://www.kinojevany.cz/

