
6.1. SO Životopisný česko-slovenský film příst.od 12

107´ 8 HLAV ŠÍLENSTVÍ 50,-

Netradiční životopisný film o ruské básnířce Anně Barkovové, které v r.1921 vychází 

16.30 hod. první sbírka a má být největší básnířkou, která zastíní i samotného Puškina. Ale So-

19.30 hod. větské Rusko má jiný názor a o pár let později již sedí v nákladním vlaku do vyhnan-

ství. V táborech sovětského Gulaku ve vyhnantství strávila 22 let svého života. Hrají:

Aneta Langerová, Zuzana Fialová, Zedníček, Táborský,Varga, Remundová, Veselý…

7.1. NE Animovaná rodinná komedie v českém znění  příst.

100´ AUTA 3 50,-

16.30 hod. Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závod-

19.30 hod. ních aut, poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Slavné číslo 95 musí 

v závodě " Zlatý píst" dokázat, že nepatří do starého železa….

13.1. SO Nový český film 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…

14.1. NE Animovaný rodinný film Francie a Švýcarska v českém znění příst.

66´ MŮJ ŽIVOT CUKETKY 50,-

16.30 hod. Cuketka není padavka, ale malý čiperný chlapec. Poté, co přijde o maminku, má po-

19.30 hod. cit, že je na světě  sám. Ale to ještě neví, s kým se ve svém novém životě, v dětském

domově, setká. Když je vám 9 let, je snadné se zamilovat a objevovat  nové věci…

20.1. SO České životopisné historické drama příst.

130´ MILADA 50,-

Tento snímek je inspirován osudem a životrem JUDr.  Milady Horákové, který se ode-

16.30 hod. hrává v letech 1937 - 1950, která byla 27. června 1950 popravena i přesto, že tehdej- 

19.30 hod. ší prezident Československé republiky dostal mnoho žádostí o udělení milosti.O udě-

lení milosti žádal A. Einstein, W. Churchill, E. Rooseveltová.Hrají:Zurer,Rchichev,Gant.

Medvecká, Kerekes,Javorský, Smutná, Mihulová,Jaškow,Geislerová,Chýlková....

21.1. NE Animovaný rodinný film USA v českém znění příst.

90´ JÁ PADOUCH 3 50,-

Bývalý padouch Gru má problém. Nechal utéct nejhledanějšího zlosyna na světě a

16.30 hod. tak ho vyhodili z práce.Jeho Mimoni jsou navíc čím dál tím víc nespokojenější s tím, 

19.30 hod. že už páníček není zlý. Všichni si uvědomí až ve vězení, co je pro  ně nejdůležitější..

27.1. SO Nový český film příst.

115´ ZAHRADNICTVÍ : DEZERTÉR 50,-
Druhá kapitola se odehrává na pozadí událostí v létech 1947 - 1953. Všichni se po

16.30 hod. válce vracejí do svých podniků a snaží se o to i majitel noblesního kadeřnického sa-

LEDEN 2018



19.30 hod. lonu Valentino  a jeho rodina, kterou zde zaměstnává. Zlom však nastává po únoro-

vém puči. Hraji:Macháček, Táborský, Geislerová,Remundová, Melíšková, Sokol...  

28.1. NE Francouzské drama  s titulky příst.od 15

117´ POLIBEK OD BEATRICE 50,-

16.30 hod. Claire žije podle pravidel, pracuje jako porodní asistentka a svůj život zasvětila os-

19.30 hod. tatním. A do toho se znovu objevuje Beatrice, bývalá milenka, jejího zemřelého otce, 

vrtošivá a sobecká žena, která je jejím pravým opakem….






