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1.10. NE Dobrodružné,historické, životopisné drama USA v českém znění příst.od 12

141´ ZTRACENÉ MĚSTO Z 50,-

16.30 hod. V r. 1906 se britský badatel P. Fawcett vydává poprvé do Amazonie. Během expedice

19.30 hod. Královské geografické společnosti zmapuje neznámé území v Bolivii. Výprava čelí ka-

nibalům, nemocem, nedostatku potravin a nekonečným dešťům, ale nevzdává se.

Hluboko v srdci pralesa nachází důkazy o exsistenci neznámé,  vyspělé civilizace.

7.10. SO Animovaná dobrodružná rodinná komedie v českém znění příst.

88´ ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 50,-

16.30 hod. V tomto novém filmu se Šmoulinka, po nálezu tajuplné mapy, vydává se svými kama- 

19.30 hod. rády Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující napínavou pouť. Musí projít zaká-

zaným lesem plným kouzelných stvoření, aby nalezli zapomenutou vesnici dříve,

než se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi.

8.10. NE Česká historická roadmovie příst.od 15

90´ KŘIŽÁČEK 50,-

Křižáček je "historická roadmovie", která se odehrává v době vrcholného středově-

16.30 hod. ku a je inspirovaná romantickou básní J. Vrchlického. Malý chlapec ovlivněn legenda-

19.30 hod. mi o křížových výpravách utíká z domova. Jeho otec, skutečný rytíř Bořek, se vydává

na marnou pouť za jeho nalezením. Hraji: Roden, Bílík, Soukup….

14.10. SO Český poetický historický film příst.

75´ TEHDY SPOLU 50,-

16.30 hod. Skutečný příběh vypráví o mladé židovce Terezce Záporové, která se ukrývá na Va-

19.30 hod. lašsku před hrozbou deportace v období II. Světové války. Snaží se zapadnout do no-

vého prostředí, avšak tíha válečné doby doléhá i na venkov. Hrají: Segrado,Balzerová.. 

15.10. NE Drama Francie, Švédska,SRN a Dánska s titulky příst.od 15

142´ ČTVEREC 50,-

Kurátor prestižního muzea moderního umění chystá odvážnou výstavu. Ústřední myš-

lenkou je čtverec o rozměru 4x4 metry, kde platí pravidlo naprosté rovnosti a tole-

19.30 hod. rance. Kurátor ztratí peněženku a mobil a nedokáže se soustředit jen sám na sebe.

Podobně jako celá švédská společnost, tak i výstava se začíná utápět v bizardním

zmatku, který definuje napětí mezi egoismem a sobectvím.

21.10. SO Nová česká romantická komedie příst.od 12

106´ BÁBA Z LEDU 50,-

16.30 hod. Po setkání z otužilcem Broňou začíná ovdovělá Hana pozvolna měnit svůj stereotyp- 

19.30 hod. ní život, který se točil výhradně kolem jejich synů, snach a vnoučat. Zatímco šedesát-

nice Hana prožívá love story, tradiční obědy ve víkendové vile ztrácejí na idyličnosti.

Příběh rozkrývá nelehké vztahy mezi třemi generacemi a přináší naději, že život lze

vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku.Hrají:Kronerová, Nový, Vilhelmová, Mihulová

22.10. NE Sci-fi thriller USA,Velké Británie, Austrálie a Nového Zélandu -  dabing příst.od 15

122´ VETŘELEC : COVENANT 50,-

Posádka vesmírné lodi Covenant se připravuje kolonizovat planetu na druhé straně

16.30 hod. galaxie. Nový svět, který objeví se jim zpočátku zdá idylickým rájem. Ve skutečnosti

19.30 hod. je to ale temný a brutální svět. Když se tito vesmírní poutníci ocitnou tvář v tvář smrtí-

címu monstru, nezbývá jim, než se pokusit o zoufalý únik z tohoto zdánlivého ráje.

28.10. SO Životopisné česko-slovenské historické drama příst.od 12

113´ MASARYK 50,-

Dramatický příběh věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího ministra zahraničí

16.30 hod. J. Masaryka. Extravagantní umělec s povinností a morálkou diplomata žil život bo-

19.30 hod. héma a miloval ženy. Muž oceňovaný jako brilantní řečník má však i temnou stránku.



Hrají: Roden, Zichler, Kaiser, Vyorálek, Vašáryová, Kronerová, Herzigová..

29.10. SO Akční dobrodružný fantazy film USA v českém znění příst.od 12

110´ MUMIE 50,-

Egypt: před 2000 lety se princezna Ahmanet chtěla spojit s temnými silami. Otec ji po-

16.30 hod. trestal mumifikací zaživa a pohřbil tak,aby ji nikdo nenašel. O 2000 let později Nick a 

19.30 hod. archeoložka Jenny objevili sarkofág. Chtěli ji převézt do Londýna ke zkoumání. Jenže

letadlo s mumií se zřítilo. Nickovi se podařilo přežít, ale brzy zjistí, že smrt by byla pro

něj daleko lepší řešení. Ahmet se probudila a touží po nadvládě nad světem….

MATEŘSKÁ ŠKOLA

12.10. 9:15 KOUZENÝ DĚDEČEK 25,-

70´ KOUZELNÝ DĚDEČEK

MATYLDA S NÁHRADNÍ HLAVOU

NEBUĎTE MANUTY

VLÁČEK KOLEJÁČEK


