
1.9. SO Nová česká komedie přís.

TÁTOVA VOLHA 50,-

90 ´ Kostýmní výtvarnice Eva nečekaně ovdověla. Ludvík se ji ani nestačil svěřit s tím,že

16.30 hod. kromě jejich dcery Terezy, má ještě stejně starého nemanželského syna. Eva je

19.30 hod. rozhodnuta vše ignorovat, zatímco dcera se k přízraku nevlastního bratra upne. Spo-

lečně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem GAZ 21 po stopách jeho milenek.

Hrají:Balzerová, Vilhelmová,Cibulková,Holubová,Maciuchová, Vašáryová,Polívka…

2.9. NE Akční sci-fi triller USA v českém znění přís.od 12

140´ LABYRINT:VRAŽEDNÁ LÉČBA 50,-

Thomas vede svou skupinu  unikajících  Placerů na jejich poslední a nebezpečnější 

misi. Musejí se poprat o naději ve světě, který se hroutí pod tíhou zákeřné nemoci 

19.30 hod. a  musejí bojovat o přežití. Aby Thomas zachránil sebe i své přátele, musí proniknout  

do legendárního Posledního města labyrintu, řízeného Z.L.S.N…..

8.9. SO Taneční romantický slovensko-český film přís.

90´ BACKSTAGE 50,-

Dynamická lovestory plná tance a hudby. Život Mary a Buddyho se točí kolem jejich 

16.30 hod. lásky, mají hlavně sami sebe. Navíc je spojuje vášeň k tanci. Dali dohromady taneční

19.30 hod. skupinu a streetdance jim všem přináší přátelství volnost a sny. Všichni členové  sní

o tom, že budou slavní a bohatí?Hrají:Havranová,Porucha,Hádek,B.Cristovao,Chýlková.

9.9. NE Romantické drama USA, Francie, Itálie a Brazílie v českém znění  přís.od 15

131´ DEJ MI SVÉ JMÉNO 50,-

16.30 hod. Rodiče sedmnáctiletého Elieho si na léto pozvou do své vily hosta, jejich syn z toho

19.30 hod. není vůbec nadšený. Zpočátku se zdá, že toho se spohledným americkým studentem

nemají mnoho společného. Když však spolu začnou trávit více času, začne mezi ni-

mi vznikat něco mnohem hlubšího něž je přátelství…..

15.9. SO Nová česká komedie příst.od 12

93´ PEPA 50,-

16.30 hod. Pepa nebyl oblíbený, ani ve školce, ani ve škole, trvalo mu dlouho než si našel práci 

19.30 hod. a založil rodinu. Možná to není život o kterém snil a možná přijde něco nového….

Hrají:Suchánek, Kohák,Špalková, Blažek, Bendová,Vašut, Grosová, Stropnická …. 

16.9. NE Animovaná rodinná dobrodružná komedie USA v českém znění příst.od 12

86´ SHERLOCK KOUMES 50,-

Kdo by chtěl proboha krást trpaslíky? Tato komedie volně navazuje na úspěšnou

16.30. hod. trpasličí komedii Gnomeo a Julie.Mají již po líbánkách a přestěhovali se do zahrádky

v centru Londýna. Najednou se zjistí, že jejich přátelé trpaslíci mizí beze stopy.Zmize-

ní zahradních trpaslíků je epidemie. Naštěstí se objeví Sherlock Koumes a Watson...
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22.9. a 23.9. NEHRAJEME
29.9. SO Historické životopisné drama česko-slovenské příst.

124´ JAN PALACH 50,-

16.30 hod. Film pozoruje několik měsíců jeho života. Jan Palach nikomu z blízkých o svém roz-

19.30 hod. hodnutí dopředu neřekl ani nenaznačil.Jak to, že si ničeho nevšimla máma ani spolu-

žáci.?Hrají:Zavadil, Bydžovská, Barešová,Kanátová, Vondráček,Jirák,Balcar….

30.9. NE Romantické fantasy, drama USA v českém znění příst.od 15

105´ TVÁŘ VODY 50,-

V utajované americké vládní laboratoři probíhají experimenty s podivuhodným oboj-

16.30 hod. živelným monstrem nalezeným v Amazonii. Ví se o něm málo. Domorodci jej uctívají

19.30 hod. jako boha a podobá se člověku.Pracuje zde němá uklízečka Elisa,která s ním naváže 

kontakt. Stačí jim pouze gesta a emoce a cítí jeho osamělost.Tato bytost přijímá

vlastnosti každého s kým se potkává a tak se mezi ním a Elisou vytvoří silné pouto.






