
5.5. SO Česká romantická 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…. 

6.5. NE Komedie Francie a Velké Británie v českém znění příst.od 12

106´ ZTRATILI  JSME  STALINA 50,-

V roce 1953 umírá Stalin a po jeho smrti nastává v řadách jeho nejbližších napros-

16.30 hod. tý zmatek a panika. A teď se začnou naplno projevovat absurdní a pokřivené charak-

19.30 hod. tery všech Stalinových pohrobků. Začíná boj o veškěrou moc nad komunistickou

říší, která až do této chvíle patřila jen a pouze tomuto brutálnímu diktátorovi…

8.5. ÚT Akční dobrodružné sci-fi fantazy  USA v českém znění přís.

150´ STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 50,-

16.30 hod. Ve filmu pokračuje sága rodu Skywalkerů. Postavy předchoizího filmu Star Wars:

19.30 hod. Síla se probouzí spoliu s legendárními hrdiny galaxie prožívají strhující dobrodruž-

ství, během kterých odhalí prastará tajemství síly a šokující události z minulosti.

12.5. SO Nová česká pohádka přís.

101´ ČERTOVINY 50,-

16.30 hod. Stalo se jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, navzájem si překáželi

19.30 hod. klopýtali jeden přes druhého a prostě hotový blázinec.A pak se stalo, že dva mladí 

čerti převalili kotel s hříšnou duší a byli vykázáni na svět… Hrají:Prachař, Benedikt,

Dobrý, Sandeva,Navrátil, Nosek,Gránský, Hoffmannová,Bernášková, Merunková….

13.5. NE Životopisné romantické  drama Velké Británie v českém unění příst.od 12

114´ NÁDECH PRO LÁSKU 50,-

16.30 hod. Příběh založený na skutečných událostech vypráví o pohledném a dobrodružném mu-

19.30 hod. ži Robinu Cavendishovi. Ten se stane průkopníkem pomoci pro zdravotně postižené

poté, co ve věku 28 let od krku dolů zcela ochrne.Cestuje po světě a pomáhá lidem..

19.5. SO Nový český romantický thriller příst.od 12

98´ HASTRMAN 50,-

16.30 hod. Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož láska

19.30 hod. k venkovské dívce Katynce jen naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní. Hrají:

Dobrý, Lábus, Polívka, Zmrzlá,Kolařík, Berecková, Maryško, Kratochvílová…
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20.5. NE Akční dobrodružná fantasy komedie USA v českém znění příst.

119´ JUMANJI:VÍTEJTE V DŽUNGLI 50,-

Čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou o které nikdy neslyšeli.

16.30 hod. Všichni se vzápětí ocitají v džungli, v níž se hra odehrává a stávají se jejími postava-

19.30 hod. mi. Zjišťují, že Jumanji není hra, kterou si můžete jen tak zahrát, ale musíte ji přežít. 

Aby se vrátili do skutečného světa, musejí se vydat na nebezpečné dobrodružství …

26.5. SO Nová česká rodinná  komedie příst.od 12

98´ ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 50,-

16.30 hod. Olga se snaží najt tu pravou lásku. Není to jednoduché, protože Olga není vůbec jed-

19.30 hod. noduchá.Komedie, ze které vyplývá, že co se týče lásky, tak i když je vám hrozně 

i když jste k smíchu, tak to prostě nesmíte vzdát!!Hrají: Issová, Ruml, Krejčíková,

Kříž, Kraus, Dvořák, Žampa, Pricházková, Bendová, Kružíková, Vlasáková….

27.5. NE Animovaný rodinný film USA příst.

105´ FERDINAND 50,-

16.30 hod. Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To by nebylo nic

19.30 hod. tak zvláštního, kdyby Nina nebyla malá holčička a Ferdinand velký býk. Je také ten

nejhodnější a nejroztomilejší sudokopytník na světě. Miluje kytičky a nikdy by neub-

blížil ani mouše. Je také nešikovným popletou a občas způsobí pořádnou katastrofu.






