
3.3. SO Akční dobrodružná komedie USA a  Velké británie v českém znění příst.od 15

141´ KINGSMAN : ZLATÝ KRUH 50,-

Kingsman je tajná, nezávislá, mezinárodní špionážní agentura, jejím cílem je zajistit 

16.30 hod. bezpečný svět. Nyní je centrála této agentury zničena a celý svět se stává rukoj-

19.30 hod. mím.Tato agentura se spojí s americkou špionážní agenturou a společnými sila-

mi se pokusí porazit nepřítele a tak zachránit svět.Hrají: J.Moore,H.Berry, C.Firth,…

4.3. NE Dobrodružný romantický thriller v českém znění příst.od 12

107´ HORA MEZI NÁMI 50,-

Alex /Kate Winslet/, je fotoreportérka, která spěchá na vlastní svatbu.Na letišti ji če-

16.30 hod. kají potíže. Lety jsou kvůli blížící bouři zastaveny. Zde se setká s Benem, lékařem, 

19.30 hod. který spěchá na důležitou operaci.Oba najdou pilota malého letadla, který je ocho-

ten letět.Pilot za letu dostane mrtvici a letadlo se zřítí na zem. Kolem nich je sníh, ho-

ry, skály a neobydlená divočina.V extrémních podmínkách bojují o holý život…..

10.3. SO Nové krimi drama Slovensko, Česko a Ukrajina v českém znění příst.od 15

108´ ČÁRA 50,-

Adam Krajňák je otcem rodiny a zároveň také hlavou pohraniční kriminální skupiny,

16.30 hod. která pašuje, přes slovensko-ukrajinskou hranici cigarety.Je to zásadový a nekom-

19.30 hod. promisní vůdce, avšak nervozita,která obklopuje budoucnost s nově  budovanou 

hranicí  schengenského prostoru, s ním začíná pomalu otřásat.Když jedna z pašerác-

kých dodávek ztroskotá, musí zpochybnit své mezníky, které nechtěl překročit.

11.3. NE Animovaná,dobrodružná, rodinná  komedie Ruska  v českém znění příst.

89´

50,-

16.30 hod. Gerda, která porazila Sněhovou královnu, aby osvobodila Kaie, si chce trochu od té 

19.30 hod. slávy odpočinout a vydávají do hor za svým trolím kamarádem Ormem. Naše hrdiny

zde nečeká odpočinek, ale pořádné nové dobrodružství. Odvážná Gerda a Kaei se 

střetnou s magií ohně a ledu. Bude jim chvíli pořádně horko a chvíli pořádná zima.

17.3. SO Kriminální drama USA, Francie, Nového Zélandu  v českém znění příst.od 12

113´ VRAŽDA V ORIENT EXPRESU 50,-

To co začíná jako luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Londýna, je jeden z nejnapína-

16.30 hod. vějších a nejzáhadnějších příběhů, jaký byl kdy vyprávěn. Předloha Agáthy Christie 

19.30 hod. popisuje osudy 13 pasažérů uvízlých v Orient expresu ve sněhových závějích na Bal-

káně. Hrají:J. Deep, K.Branagh, M.Pfeiffer, P.Cruz, L.Odom, D. Rydley, W.Dafoe…. 

18.3. NE Francouzský animovaný dobrodružný rodinný film  v českém znění příst.

97´ ESA Z PRALESA 50,-

Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale v hrudi mu bije statečné srdce tygra.

16.30 hod. Se svými přáteli tvoří bandu Esa z pralesa, kteří se snaží v džungli udržovat pořádek

19.30 hod. a spravedlnost.Na prales si brousí zuby koala Igor a s paviány chtějí zničit džungli!!!

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
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24.3. SO Nová komedie Česka a Slovenska příst.od 12

98´ HMYZ 50,-

Komedie v režii Jana Švankmajera podle divadelní hry Jana a Josefa Čapkových.Hos-

16.30 hod. poda, zavřeno, židle jsou převráceny a na věšáku visí hmyzí šatičky a sukýnky,krov-

19.30 hod. ky brouků. V koutě sedí šest ochotníků a čekají na další. Během zkoušky se prolnou

životy ochotníků s osudy Čapkových postav.Zde se tak přesvědčivě rodí a umírá,kde

se hmyz chová jako lidi a lidi jako hmyz.Hrají:Lábus,Nový,Budař,Bulava,Magálová….

25.3. NE Nové české drama příst.

65´ ABSENCE BLÍZKOSTI 50,-

16.30 hod. Hedvika je svobodná matka tříměsíční Adélky, která prochází životní krizí. Podvědo- 

19.30 hod. mě cítí, že má lepší vztah ke svému psovi než k malé Adélce. Uvědomí si, že to spočí-

vá v absenci mateřské blízkosti. Po přečtení deníků svého zemřelého otce, začíná 

se měnit vztah nejen k sobě ale i k Adélce. Hrají:Plodková, Němec, Drozda, Krausová.

31.3. SO Český loutkový animovaný muzikál příst.

85´ LAJKA 50,-

16.30 hod. Fenka Lajka byla po svém odchytu přeškolena na průkopnici kosmonautiky. Záhy po

19.30 hod. startu Lajky bylo do vesmíru vypouštěno množství dalších zvířat, jak z Bajkonuru tak

i z Hustonu. Osídlí planetu a žijí společně s místními živočichy, až dorazí i člověk!!! 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

28.3. středa Nové české drama příst.

8.00,10.00 h. ZAHRADNICTVÍ:RODINNÝ PŘÍTEL 35,-






