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4.2. sobota Česká komedie příst.od 12

90´ OSTRAVAK OSTRAVSKI 50,-

16.30 hod. Jarek je horník jako každý jiný. Když v dole bouchne štola a on zachrání spoustu ka-

19.30 hod. marádů, rázem se mu život obrátí naruby. Povýšení, media, zájem žen. Ale kdo by  

mohl tušit, jak to doopravdy je? Hraji: Chmela, Smutná, Langerová, Špinarová…

5.2. neděle Česká komedie příst.od 12

80´ MONTENEGRO 50,-
16.30 hod. Děj road movie komedie pojednává o studentce psychologie, která v rámci psaní dip- 

19.30 hod. lomové práce se rozhodne vyrazit na dobrodružnou cestu do Černé Hory, se svoji

kamarádkou a dvěma cizinci.Výprava ukáže, že život nemusí být řízen jen rozumem.

11.2. sobota Dobrodružné, akční sci-fi USA v českém znění příst.od 12

122´ STAR TREK:DO NEZNÁMA 50,-

16.30 hod. Posádka hvězdné lodi U.S.S. Enterprise zkoumá nejvzdálenější a nezmapovaná místa

19.30 hod. vesmíru. A zde se setkávají s novým, záhadným nepřítelem, který je i celou Federaci

vystaví těžké zkoušce.

12.2. neděle Česká pohádková komedie příst.

113´ STRAŠIDLA 50,-
Úředník Patočka zjistí, že za Hejkalův dům již řadu let nikdo neplatí nájem a žádá o 

16.30 hod. zaplacení. Nedá se nic dělat - strašidla budou muset chodit do práce a děti do školy.

19.30 hod. Setkání s lidským světem přinese řadu komických a napínavých situací a musí zapo-

jit lásku i odvahu. Hrají:Dvořák, Kostková, Hádek, Polívka, Postránecký, Kraus,Háma.

18.2. sobota Česká romantická komedie příst.

97´ BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 50,-
Eliška je na plný úvazek milující manželkou bohatého Pavla. Ovšem jen  do té doby,

16.30 hod. než ji na prahu čtyřicítky korektním způsobem požádá o rozvod.Když nový život, tak

19.30 hod. od základu. Eliška se rozhodne začít od nuly, jako učitelka v malé středočeské ves-

ničce. Hrají:Hřebíčková,Vetchý,Táborský,Langmajer, Kostková, Postránecký…..

19.2. neděle Romantická komedie Velké Británie, Francie a USA  v českém znění příst.od 15

123´ DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ 50,-

16.30 hod. Utrpení největší smolařky v  dějinách, ještě neskončilo.Tentokrát hlavním malérem

19.30 hod. bude neplánované těhotenství.Taková věc dokáže vykolejit i otřískanou Bridget.S roz-

luštěním  tohoto zapeklitého rébusu ji nepomůže ani lehce cynická gynekoložka….

25.2. sobota Drama Velké Británie a Francie s titulky příst.od 12

100´ JÁ,  DANIEL BLAKE 50,-
16.30 hod. Příběh padesátníka, který se poté, co prodělá infarkt, ocitne ve vyčerpávajícím

19.30 hod. kolotoči žádostí o podpůrné státní dávky. Zatím co se snaží prokousat nesmyslně 

nastaveným systémem, který ho nutí shánět práci v rozporu s doporučením lékaře,

potká svobodnou matku,která se též snaží vypořádat s příkořími systému….



26.2. neděle Francouzské romantické drama s titulky příst.od 12

116´ V SEDMNÁCTI 50,-

16.30 hod. Snímek zachycuje dvojici sedmnáctiletých kluků, jejichž vztah začíná nenávistnými

19.30 hod. výpady a školní šikanou, které se postupně vyvíjí v křehké pouto. Film jako oslava

magického dospívání, v němž se prolíná bezstarostnost, úzkost, násilí se potkává 

se smyslností a trýznivé ztráty střídají nežné objevy.

MATEŘSKÁ ŠKOLA 25,-

16.2. 9.15 h. KRÁL A SKŘÍTEK pásmo pohádek

Oběť pro kamaráda Krtek a tranzistor

72´ Král a skřítek Tulácká pohádka

Nazdar kedlubny Dorotka a hodiny

Překvapení v Hrusicích Krtek a paraplíčko

Jak Žofka pořádala maškarní bál Mach a Šebestová jeli na prázdniny


