
1.4. NE Nová česká komedie příst.

95´ BAJKEŘI 50,-

16.30 hod. Jáchym a David tráví  většinu času ve světě sociálních sítí, vztahy pro ně představují

19.30 hod. chaty s virtuálními dívkami, které nikdy neviděli. Na nátlak rodičů se vydávají na  vý-

let a zjišťují, jak vypadá skutečný svět, skutečné dívky, láska ke které patří i sex.Hra-

jí:A, Mišík,C.Buckingham, Vágnerová,Matonoha, Batulková,Suchánek, Postránecký…

7.4. SO Nová česká komedie příst.

113´ ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK 50,-

16.30 hod. Poslední díl filmové trilogie se odehrává na konci 50. let a vypráví o rodinných vzta-

19.30 hod. zích poznamenaných válkou a komunistickým převratem. S tragikomickým nadhle-

dem vykresluje střet mezi předválečnou a poválečnou generací.Film je romantickou

komedií o představách rodičů, jak by mělo vypadat štěstí jejich dětí. Hrají:Fialová,

Lupták, Geislerová,Finger, Remundová, Táborský, Březina, Krobotová, Melíšková…. 

8.4. NE Sci-fi thriller USA,Velké Btiránie a Kanady v českém znění příst.od 15

163´ BLADE RUNNER 2049 50,-

5 nominací na Oscara a třicet let od prvního filmu odhaluje nový Blade Runer a důs- 

16.30 hod. tojník losangeleské polici, dlouho ukryté tajemství, které je natolik zásadní, že by 

19.30 hod. mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti. Toto odhalení ho nutí za-

hájit pátrání po Rickovi, bývalém Blade Runerovi losangeleské policie, který je 30 let

nezvěstný. V hlavních rolí: Ryan Gosling a Harrison Ford….

14.4. SO Kriminální drama USA  v českém znění příst.od 15

104´ SUBURBICON:TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ 50,-

16.30 hod. V padesátých letech je život v prosluněném středo-americkém městečku bezstaro-

19.30 hod. stný a idylický. Taková je i rodina Gardnera, alespoň navenek. Jedné noci vše změní

vloupání do jejich domu, při kterém je Gardnerova manželka Rosa zavražděna…..

15.4. NE Nový český film příst.

75´ DO VĚTRU 50,-

16.30 hod. Příběh tří mladých lidí odehrávající se  během letní plavby kolem řeckých ostrovů.

19.30 hod. Neobvyklý milostný trojúhelník odehrávající se v atraktivním jachtařském prostředí,

přibližuje prostřednictvím hlavních hrdinů, touhy a obavy současné mladé generace.

21.4. SO Akční dobrodružná fantasy komedie USA v českém znění příst.od 12

130´ THOR : RAGNAROK 50,-

Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva.Je nucen   

16.30 hod. pustit se do závodu s časem, aby se vrátil včas do Asgardu a zastavil zkázu svého

19.30 hod. domova i asgardské civilizace. Hrají: Hemsworth,Ruffalo,Blanchett,Thompson…..

22.4. NE Nová česká rodinná  komedie příst.

98´ PŘÁNÍ K MÁNÍ 50,-

16.30 hod. Film vypráví příběhy několika podob lásky: o trampotách náctiletého Alberta, o lásce 

19.30 hod. mezi Albertovými rodiči i o lásce rodičovské. Všichni přijdou na to,že není třeba kou-
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zel a magie,ale odvaha změnit se k lepšímu. Hrají:Myšička,Čvančarová,Babčáková….

28.4. SO Norská rodinná dobrodružná fantasy pohádka v českém znění příst.

105´ CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ 50,-

16.30 hod. Espen je nejmladší ze tří synů, kterého považovali za otloukánka,který není schopen

19.30 hod. žádné práce. Toulá se po lese, kde také potká princeznu Kristin, která je na útěku 

z domova, protože si nechce vzít namyšleného prince. Král zatím vyhlásí pátrání po 

dceři a slíbí ruku princezny a půl království. Tak tři bratři se vydají hledat princeznu…

29.4. NE Nová česká komedie příst.od 12

98´ ŠPINDL 50,-

16.30 hod. Do zasněženého Špindlerova Mlýna vyráží sestry Eliška, Katka a Magda na dámskou

19.30 hod. jízdu. Mají v plánu užít si odpočinek, zábavu a možná  i  milostná dobrodružství.

Hrají: Gránský, Revai, Polívková ,Křejčíková,Vašut,Kohák,Langmajer, Krausová..

MATEŘSKÁ ŠKOLA 25,-

12.4. 9.15 h. KRTEK A OSLAVA            NEBUĎTE MAMUTY    KRTEK A HOUBY

KRTEK A OSLAVA            KRTEK A KACHNIČKY TYLÍNEK

KRTEK A ŠŤOURA             KRTEK A MYŠKA        JAK ŠTĚŇÁTKO CHTĚLO MALÉ PEJSKY

KRTEK A KAMARÁDI          KRTEK A ZAJÍČEK






