
1.12. SO Kanadská romantická komedie v českém znění přís.od 12

83´ THE PERFECT KISS 50,-

16.30 hod. Jediný polibek může změnit celý váš život. Každý člověk hledá štěstí, ale když je vám 

19.30 hod. 30 let a pořád žijete u rodičů, ztratili jste práci  a láska je v nedohlednu, pak hledáte 

ještě intenzivněji. Tanya  /Lucie Vondráčková/ žije u velkých jezer a nudí se.Rodiče 

chtějí Tanyu zasnoubit a to je poslední kapka touhy po svobodě. 

2.12. NE Rodinná pohádková komedie Švýcarska a Německa v českém znění přís.

MALÁ ČARODEJNICE 50,-

103 ´ Několik set let "mladá "čarodejnice se chce podívat na sabat. Její společník havran

16.30 hod. Abraxas ji to vymlouvá. Tajně pozoruje slavnost a je prozrazena.Hlavní čarodějka ji 

19.30 hod. uloží, že do roka se musí  stát dobrou čarodějkou a tak začne konat dobré skutky.  

Její dobrá kouzla s nevolí sleduje stará Ježibaba Pingul a začne ji škodit…..

8.12. SO Česko-slovenské mysteriozní drama přís.od 12

108´ DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL 50,-

16.30 hod. Andrej /Vojtěch Dyk/, pracuje jako programátor u firmy, která se zabývá vývojem

19.30 hod. tzv. inteligentního domu.Dům ovládaný hlasem má zajistit maximální luxus a bezpeč-

nost. To co se z počátku jevilo jako pohádka, se pomalu mění v noční můru……..

Hrají: V. Dyk, Marcinková, Porubjaková, Malý, Rímský, Hajdu, Luknár…

9.12. NE Slovensko česko ruské drama v českém znění přís.od 15

114´ SKLEP 50,-

16.30 hod. Dlouholeté manželství Milana a Táni je v troskách, spojuje je už jenom jejich jediná

19.30 hod. dcera Lenka. Když se ale 16-ti letá teenegerka nevrátí domu z mejdanu, jejich život

se obrátí naruby. Oba rodiče pohltí bezmoc, strach a pocit viny….

14.12. PÁ Solisté dechové kapely Strahovanka

NEŽ PURPURA ZAVONÍ
Marta Adámková a Ivana Jelínková, zpěvačky dechové kapely STRAHOVANKA Fran-

18.00 hod. tiška Adámka, zapívají vánoční písničky, české vánoční koledy a světové vánoční

evergreeny. Moderátorka Marta Adámková, klávesové nástroje a zpěv Milan Včelák, 

na trubku doprovází Martin Kulhavý.

15.12. SO Česká komedie příst.

85´ MARS 50,-

16.30 hod. Mars je vztahová romance o láskách, přátelstvích, nadějích a obavách, které potká-

19.30 hod. váme celý život na Zemi. Pak si je odneseme na jinou planetu, ale i tam nás ztahují

k Zemi… Hrají: Ježek, Procházka, Marek,Holoubek, Nesvačilová, Nvotová, Havelka…

16.12. NE Akční dobrodružný thriller USA v českém znění přís.od 12

147´ MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT 50,-

ZMĚNA Ethan Hunt v každé misi uspěl. Nyní vinou jeho selhání se ocitnou ve smrtelném 

16.00 hod. ohrožení vybraná světová velkoměsta. Ethan je přesvědčen, že pouze on se svým

19.30 hod. týmem dokáže tragickou chybu napravit. Je však sám, kdo si to myslí.

Hrají: Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin….

21.12. PÁ Nová komedie Kateřiny Pokorné Divadla Voživot z Mladé Vožice

UKLÍZEČKA 100,-

19.00 hod. Lidská až trochu sentimentální hra o tom, že snít a milovat je stejně důležité jako

se dobře najíst.

Hrají: Vlasta Chrenková, Pavla Marie Šedivá, Jaroslav Jaroš. Režie Kateřina Pokorná.
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22.12. SO Nová komedie Kateřiny Pokorné Divadla Voživot z Mladé Vožice

UKLÍZEČKA 100,-

14.00 hod. Lidská až trochu sentimentální hra o tom, že snít a milovat je stejně důležité jako

se dobře najíst.

Hrají: Vlasta Chrenková, Pavla Marie Šedivá, Jaroslav Jaroš. Režie Kateřina Pokorná.

22.12. SO Romantický muzikál komedie USA v českém znění přís.

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN 50,-

114´ Po deseti letech jsme se dočkali pokračování filmu, který bořil kina v návštěvnosti.

16.30 hod. Nyní Sophie plánuje znovuotevření  rodinného hotelu, na které se samozhřejmě sje-

19.30 hod. dou všichni "obvyklí podezřelí", včetně trojice jejích charismatických tatínků.Oba 

příběhy se rafinovaně proplétají písničkami švédského hudebního zázraku ABBA.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
20.12. KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA ČESKÁ POHÁDKA        99´ 35,-

21.12. BACKSTAGE 90´ ČESKÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ 35,-
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