
2.2. SO Akční kriminální triller USA v českém znění příst.od 12

103´ MRAKODRAP 50,-

16.30 hod. Mrakodrap Perla je nejvyšší a zároveň nejlépe zabezpečená budova na světě. Přesto

19.30 hod. majitelé najmou nejzkušenějšího bezpečnostního experta, aby to oficiálně potvrdil.

V budově začne hořet a o technickou závadu se nejedná.Požár se rychle šíří a on je 

zodpovědný za jeho založení.Snaží se zachránit rukojmí i svoji ženu a 2 děti……

3.2. NE Akční sci-fi dobrodružná komedie USA v českém znění příst.od 12

ANT- MAN A WASP 50,-

118´ Scott Lang musí čelit následkům svých rozhodnutí nejen jako superhrdina, ale i jako

16.30 hod. otec. Sotva se mu podaří najít rovnováhu mezi osobním životem a povinnostmi,které

19.30 hod. má jako Ant-Man. Objeví se nová naléhavá mise. Scott musí znovu obléct zmenšova-

cí oblek, naučit se bojovat po boku Wasp a pomoci ji odhalit tajemství z minulosti…

9.2. SO Romatické drama USA, Francie a Itálie v českém znění příst.od 15

132´ DEJ MI SVÉ JMÉNO 50,-

16.30 hod. Rodiče sedmnáctiletého Elieho si pozvou do své velké italské vily na léto hosta.Jejich

19.30 hod. syn z toho ale není vůbec nadšený. Z počátku se zdá, že toho s pohledným americ-

kým 24letým studentem Oliverem nemají nic společného. Když však spolu začnou

trávit více času, začne mezi nimi vznikat něco mnohem hlubšího než přátelství….

10.2. NE Akční komedie Francie, Islandu a Ukrajiny s titulky příst.od 15

101´ ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE 50,-

16.30 hod. Padesátnice Halla je spořádaná učitelka a sbormitryně, ale pod klidným zevnějškem

19.30 hod. dříme víc něž se zdá. Tvrdá, nekompromisní žena vede druhý život - vede totiž sou-

kromou válku s průmyslovými giganty, kteří ničí islandskou krajinu. Nejhledanější že-

na ostrova řeší s lukem v ruce dilema, aby nedošlo k ekologické a sociální katastrofě.

16.2. 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…

17.2. NE Animovaná rodinná dobrodružná komedie v českém znění příst.

90´ PŘÍBĚH KOČEK 50,-

16.30 hod. Kocour Marvin se svým synem Samem, žijí pohodlný život  a na svět  koukají z výšky

19.30 hod. mrakodrapu.Malý kocourek chtěl něco zažít a podívat se do ráje koček.Sestaví si

létací stroj a vyráží za dobrodružstvím.Čeká jej  hromada zážitků, zábavy a setkání…
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23.2. SO Česko-slovenské kriminální drama
příst.od 12

95´ MISS HANOI 50,-

16.30 hod. Kapitán Kříž musí vyšetřit vraždu, avšak ukazuje se, že stopy směřují do místní viet-

19.30 hod. namské komunity.Někdo se snažil zamaskovat skutečný motiv.Zde vládnou pravidla 

obchodu, rodinných klanů a hierarchií.Pomáhá mu mladá policistka, která se rozhod-

la žít podle vlastního rozhodnutí.Hrají: Špetlíková,Novotný, Hruška,Roman Nguyen..,,

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

60´ PAT A MAT : ZIMNÍ RADOVÁNKY 50,-

16.30 hod. Blíží se zima a naši kutilové to nemohou nechat jen tak - zimu 2018. Zaskočí je sně-

19.30 hod. hová nadílka,musí vgyrobit  nový stroj na sníh, po práci je třeba horká sauna a také 

musí myslet na vánoční výzdobu, dárky,vánoční stromeček, musí vyrobit Betlém a 

a připravit oslavu  Silvestra. Mají hodně práce a musí se dát do toho…




