
5.1. SO České drama příst.od 15

93´ ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ 50,-

16.30 hod. Podle knihy Josefa Formánka, nám film přiblíží příběhy úspěšných chlapů, kteří se 

19.30 hod. přes dno láhve dostali, až na samotné  dno života. Pod dohledem přísné primářky

poznávají, jak lehké bylo alkoholu propadnout a jak těžká je cesta ze závislosti ven.

Hrají:Švehlík, Dušek, Babčáková,Šoposká,Plesl, Medvecká,Maryško, Malý, Franěk…

6.1. NE České historické drama příst.

HOVORY S TGM 50,-

80 ´ Na podzim roku 1928 jsou dva symboly československé demokracie na vrcholu,

16.30 hod. strejně jako celé Československo. Kniha, která vznikala celý rok má přestavit národu

19.30 hod. prezidenta TGM. Autor K. Čapek vyhledá prezidenta a v hovorech ukazuje, že TGM ne-

ní chladná ikona z učebnic, ale  muž z masa a kostí. Hrají: Jan Budař, Martin Huba

12.1. SO Nová česko-slovenská pohádka příst.

98´ KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA 50,-

16.30 hod. Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy pod Dračí skálou, kde pracuje

19.30 hod. netradiční pomocník dráček Čmoudík. Jedna jeho hlava mluví slovensky a druhá mlu-

ví česky.Vypráví o lásce princezny Adélky a prince Jana a zlém skřítkovi Blivajzovi.

Hrají: CH. Gottová, K. Gott,Šimůnek, Magálová, Brožov, Bouček, Timko…. 

13.1 NE Akční dobrodružný sci-fi film USA v českém znění příst.

134´ SOLO: STAR WARS STORY 50,-

16.30 hod. V hluboko temném a zločineckém podsvětí potká Han Solo nejen mohutného Chew-

19.30 hod. baccu, ale narazí i známého hazardního hráče Calrissiana. Na této cestě se zrodí 

jeden z nejnepravděpodobnějších hrdinů ságy Star Wars….

19.1. SO Romantický muzikál komedie USA v českém znění příst.

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.

20.1. NE Česko-slovenské drama příst.od 12

93´ CHVILKY 50,-

16.30 hod. Anežka je mladá žena, která si přeje mít harmonický vztah i za cenu toho, že sama

19.30 hod. bude ustupovat a vyhýbat sporům. Neuvědomuje si ale, že ten pomyslný klid, je jen

klid před bouří, která musí dříve či později přijít. Film vypráví o lásce, bolesti, odda-

nosti a o naději. Hrají: Boková, Mihulová, Vlasáková, Pokorná, Tauš, Finger...
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26.1. SO Nová česká komedie příst.

PO ČEM  MUŽI TOUŽÍ 50,-

95´ Šéfredaktor časopisu Playboy cynik, trochu šovinista, trochu sympaťák na kterého 

16.30 hod. ženy letí, dostane výpověď kvůli průšvihům a kvůli poklesu prodejnosti časopisu.

19.30 hod. Poroblémy řeší s kamarádem Čestmírem, opije se a touží po tom, aby byl ženou, pro-

tože ženy to mají v životě lehčí.Ráno zjistí, že zásahem vědmy Zoltany se stal ženou..

Hrají: Langmajer, Hádek, Polívková, Tomicová,Havelka,Vlasáková,Navrátil, Maryško…

27.1. NE Rodinný animovaný film USA v českém znění příst.

95´ KRÁLÍČEK PETR 50,-

16.30 hod. Rebelský králíček Petr žije bezstarostný, veselý život spolu s ostatními zvířátky na

19.30 hod. farmě.Nový majitel statku se však o svůj životní prostor dělit nemíní - a už vůbec ne

se zvířátky. A tak začíná bizardní válka mezi ním a obyvateli zahrady….

MATEŘSKÁ ŠKOLA
17.1. 9.15.h. A BYLA ZIMA 25,-

Jak Mikeš zachránil Bobše Dva mrazíci

Jak šli spát Lišajův sen

A bylo zima Babička vypráví pohádku

O té velké mlze Vzorné chování

Krtek a karneval




