
2.6. 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….

3.6. NE Oscarové historické válečné drama USA a V. Británie v českém znění příst.od 12

126´ NEJTEMNĚJŠÍ  HODINA 50,-

Gary Oldman v roli jedné z nějvětších osobností 20. století. Winston Churchill na po-

16.30 hod. čátku 2. světové války musí učinit zásadní rozhodnutí. Hrozba Německé invaze je bez-

19.30 hod. prostřední a on jako premiér Velké Británie musí v této temné hodině, během krátké 

chvíle, semknout národ a změnit průběh světových dějin….

9.6. SO Nová česká komedie přís.od 12

92´ VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ 50,-

Josef a Miluška jsou manželé celou věčnost.Ona zahrnuje manžela a dceru neúnav-

16.30 hod. nou péčí, ale on má slabost pro mladší ženy. Jejich manželství s Josefovým nakla-

19.30 hod. datelstvím se řítí do záhuby.Na záchranu přijíždí teta a má šílený plán jak manželství

zachránit.Naordinuje manželům nevěru a její bláznivá hra začíná. Hrají: Vlasáková, 

Cibulková, Rašilov, Sandeva, Lábus, Kříž, Blažek, Šafařík, Černík, Maryško…. 

10.6. NE Akční dobrodružné sci-fi fantazy USA v českém znění přís.

151´ SATR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 50,-

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

19.30 hod. Síla se probouzí spolu s legendárními hrdiny galaxie, prožívají strhující dobrodružství,

během kterých se odhalí prastará tajemství Síly a šokující události z minulosti…

16.6. SO Nové české drama příst.od 12

104´ NA  KRÁTKO 50,-

16.30 hod. Příběh o dětech, které předčasně dospívají, protože už tu nejsou celé rodiny,aby je 

19.30 hod. chránily, před tím, jaký svět skutečně je. O dětech, které svoji zkoušku z dospělosti

musejí skládat předčasně a o dospělých, kteří nevědí jak jim  pomoci. Jak by mohli, 

když nedokážou pomoci sami sobě…..Hrají:Skokan,Julia Issa, Marta VančurováHraji:Skokan, Julia Issa,Vančurová, Finger...

17.6. NE Oscarové kriminální drama USA a Velké británie v českém znění příst.od 15

115´ TŘI BILLBOARDY KOUSEK   ZA  EBBINGEM 50,-

16.30 hod. Mildret zavraždili dceru a protože se vyšetřování bezvýsledně vleče, rozhodne se jed-

19.30 hod. nat.U vjezdu do města vylepí tři kontroverzní vzkazy adresované šéfovi místní policie.

Tímto nezvyklým činem začíná bitva mezi Mildret a zástupci zákona….
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23.6. SO Nová česká komedie příst.od 12

93´ KVARTETO 50,-

Hráli jste již někdy v kapele? Je to druhá rodina, s jejími příslušníky prahnete po ště-

16.30 hod. stí a prožíváte nečekaná dobrodružství.Stejně jako rodina usedá u jednoho stolu,

19.30 hod. scházejí se členové kvarteta vždy u dalšího koncertu. Čas tráví v legendární hospodě

Hrají: Poláková, Plesl, Krobotová, Štěpánková,Schmitzer, Stropnická, Šimčík, Julina..

24.6. NE Animovaná  rodinná komedie Velké Británie v českém znění příst.

98´ PRAČLOVĚK 50,-

16.30 hod. Dug je neohrožený hrdina žijící v době kamenné. Nyní musí svůj kmen a milovaný do-

19.30 hod. mov zachránit před velkým  nebezpečím.Vtrhla k nim doba bronzová v čele s padouš-

ským lordem Bafoněm.Dug musí hrát o své území fotbal s elitní  skupinou  Bronzio..

30.6. SO NEHRAJEME

MATEŘSKÁ ŠKOLA

14.6. O STATEČNÉ PRINCEZNĚ 25,-

68´ CÍSAŘOVY NOVÉ ŠATY ČAROVNÁ RYBÍ KOSTIČKA

9.15 h. KRAKONOŠ A MISTR JEHLIČKA KOCOUREK MŇOUK

O STATEČNÉ PRINCEZNĚ JÁ BĚLOVOUS ZRZUNDA 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

25.6. 8+10h. ŠPINDL 98´ ČESKÁ KOMEDIE 35,-

27.6. 8+10h. ČERTOVINY 101´ ČESKÁ POHÁDKA 35,-






