
2.12. sobota Válečný historický životopisný thriller Francie a Belgie v českém znění příst.od 12

115´ SMRTIHLAV 50,-

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

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

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….

3.12. nneděle Komedie USA v českém znění příst.od 12

92´ MILOVNÍK PO PŘECHODU 50,-

16.30 hod. Seladon městských bazénů měl jediný cíl, namluvit si starší ženu a nechat se vyživo-

19.30 hod. vat a vést sladký život. Každá zlatá žíla jednou vyschne.Jeho stará žena si namluvila

mladšího prodejce aut a našeho seladona vykopla na ulici. Ihned se ocitl v obyčejném

bytě, nakupovat a vařit si musí sám a proto chce oprášit své zašlé umění svůdce...

9.12. sobota Akční dobrodružné  drama  USA v českém znění příst.od 12

143´ VÁLKA O PLANETU OPIC 50,-

Z inteligentního šimpanze Caesara se stal vůdce rozrůstajícího společenství opic.

19.30 hod. Nyní se s ním setkáváme v roli válečného generála.Situace opičího klanu je katastro-

fální. Ustoupili do lesů a bojují s lidskou armádou. Ztráty opičího klanu jsou obrovské

a Caesar cítí bolest z každé smrti a vydává se na cestu pomsty…..

10.12. neděle Česká animovaná komedie příst.

85´ HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 50,-

16.30 hod. Legendární hrdinové přicházejí v nové animované komedii pro celou rodinu. Hurvín-

19.30 hod. ka čeká největší dobrodružství v životě, při čemž musí prokázat chytrost, šikovnost,

odvahu a smysl pro přátelství, aby zachránil taťuldu…….

16.12 sobota Akční dobrodružné sci-fi v českém znění příst.

151´ TRANSFORMENS:POSLEDNÍ RYTÍŘ 50,-

Automechanik Cade Yeager má s Transformery  bohaté zkušenosti a navzdory vál- 

ce, se spojí s nepřítelem Bumblebeem. Jejich společným cílem je nalézt odpověď 

19.30 hod. proč se Transformens po staletí vracejí na Zemi. Odpověď jim může dát významný

historik, který věří, že právě v minulosti lze najít klíč k ukončení války a záchraně 

lidstva…..Hrají : M. Wahlberg, A. Hopkins, I. Moner….

17.12. neděle Animovaný dobrodružný film Norska, Belgie a SRN v českém znění příst.

84´ LETÍME 50,-

Richard je vrabec a všichni to ví, teda všichni kromě Richarda. Malý ptačí sirotek vy-

16.30 hod. růstá v čapí rodině. Má čapího bráchu, čapí mámu i čapího tátu a je přesvědčený,že

19.30 hod. sám je také čáp.Adoptivní rodina vyráží na zimu do teplých krajů a on musí být doma.
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22.12. pátek Nová česká komedie příst.

111´ PO STRNIŠTI BOS 50,-

Edu Součka, jeho maminku a tatínka známe z Obecné školy.Nyní jsme v Protektorá- 

16.30 hod. tu, kdy rodina je nucena z Prahy se odstěhovat na venkov.Mladá rodina se musí při-

19.30 hod. způsobit novému prostředí a Eda si musí najít a obhájit místo v  klukovské partě.

Hrají:Vetchý, Voříšková, Tříska,Kaiser,Čermák,Svěrák,Pavlíková,Stivínová,Táborský…

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA

21.12. 8.00 h. ŠMOULOVÉ  ZAPOMENUTÁ VESNICE 35,-

10.00.h. PIRÁTI Z KARIBIKU SALAZAROVA POMSTA 35,-

22.12. 8.00 h. DĚVČÁTKO Z HOR 35,-

10.00.h. PIRÁTI Z KARIBIKU SALAZAROVA POMSTA 35,-






