
2.3. SO Německý historický thriller v českém znění příst.od 12

120´ BALÓN 50,-

16.30 hod. Je rok 1979 a vrcholící studená válka. Dvě německé rodiny připravují velký plán útě- 

19.30 hod. ku na západ. Hlavními zbraněmi je odvaha, vynalézavost, díky nimž postaví horko-

vzdušný balón, se kterým se pokusí přeletět do západního Německa. Balón však ha- 

varuje a tajná policie Stási okamžitě rozběhne vyšetřování a pátrání…….

3.3. NE Horor mysteriozní thriller USA a Kanady v českém znění příst.od 15

INSIDIOUS : POSLEDNÍ KLÍČ 50,-

103´ Čtvrtá část kultovní série Insidious odhalí záhadnou minulost vhledávané parapsy-

16.30 hod. choložky Elise. Ta v mládí žila v malém městě v Novém Mexiku, její domov však byl 

19.30 hod. zároveň domovem temných sil a tak netrvalo dlouho a její život se obrátil naruby. Ny-

ní ji klient přivádí do domu hrůzy a ona se musí vyrovnat s vlastní děsivou minulostí.

9.3. SO Oscarové historické životopisné drama USA a Japonska  v čes. znění příst.od 15

141´ PRVNÍ ČLOVĚK 50,-

16.30 hod. Před padesáti lety se půl miliardy lidí mačkalo u televizí a sledovalo přistání Apola 11

19.30 hod. na Měsíci. Krátce na to pronesl Neil Armstrong onu slavnou větu:"Je to malý krok pro

člověka, obrovský skok pro lidstvo."Je to životní příběh člověka, který dostal to pri-

vilegium udělat na Měsící "první lidský krok".Příběh prvního člověka začíná v r.1962..

10.3. NE Francouzská rodinná komedie v českém znění příst.

99´ VÁNOCE A SPOL. 50,-

16.30 hod. Štědrý den je za rohem a nic nejde podle plánu. 92 000 skřítků najednou onemocní.

19.30 hod. Všichni popadají na zem jako kuželky. Kdo pro děti z celého světa připraví dárky pod

stromeček? Pro Santu je to velká rána.Se svými soby se musí neplánovaně vypravit

na Zemi, aby pro své skřítky sehnal účinný lék, kterým je vyléčí……

16.3. SO Akční dobrodružný film USA  s titulky příst.od 12

TOMB RAIDER 50,-

118´ Laře Croft je 21 let a právě zdědila po svém otci obrovské obchodní impérium. Její

16.30 hod. otec, bohatý šlechtic a dobrodruh, zmizel beze stopy, když byla Lara ještě dítě. Od

19.30 hod. té doby se marně snaží najít smysl života. Když si přečte záhadný vzkaz od otce, opus-

tí Londýn a vyrazí do neznáma, hledat otce.Její loď v silné bouři ztroskotá a Lara se

ocitne v pustině jen s nožem.Když toto překoná stane se z ní skutečný Tomb Raider.

17.3. NE Ruská animovaná rodinná dobrodružná komedie v českém znění příst.

74´ OVEČKY A VLCI: VELIKÁ BITVA 50,-

16.30 hod. Ovečky a vlci se dohodli, že budou žít společně v míru. Tak tomu je až do chvíle, kdy

se ve vesnici objeví neočekávaní hosté - černí vlci, kteří chtějí ,aby se život vrátil do 

starých kolejí. Ovečky a vlky teď může zachránit jen spojení sil a týmová práce….
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23.3. SO Oscarové životopisné hudební drama V.Británie  a USA v čes. znění
příst.od 12

134´ BOHEMIAN  RAPSODY 80,-

16.30 hod. Oscarový film, který láme rekordy jak v nominacích na Oscary, tak v návštěvnosti na

19.30 hod. celém světě. Film je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Fre-

ddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereoty-

typům, diky tomu se stal jedním z největších umělců světa. Jejich příběh začíná bles-

kovým startem a strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid v roce 1975. Zde před-

vedli jednu z největších schow v historii rocku.Jejich hudba je inspirací pro celý svět.

24.3. NE Akční dobrodružný sci-fi thrller v českém znění příst.15

108´ PREDÁTOR : EVOLUCE 50,-

16.30 hod. Predátoři, jedni z největších lovců celého vesmíru, se vrací opět na naši planetu.Je-

19.30 hod. den kluk nešťastnou náhodou zapříčiní, jejich návrat na Zemi.Není vůbec jisté, kdo 

před nimi ochrání Zemi tentokrát….

30.3. SO Ruská animovaná dobrodružná komedie v českém znění příst.

106´ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:V ZEMI ZRCADEL 50,-

16.30 hod. Mocný král Harald ztratil celou rodinu kvůli kouzlům Sněhové královny a tak začne 

19.30 hod. hledat cestu, jak by mohl zničit magii na celém světě. Pomocí lsti se mu podaří uvěz-

nit všechny kouzelníky v zemi zrcadel. Jediným, kdo ho může zastavit je GERDA.

31.3. neděleHoror USA v českém znění příst.15

106´ HALLOWEEN 50,-

16.30 hod. Před 40 lety dokázala Laurie přežít útok vyšinutého mladíka, který ubodal její přátele,

19.30 hod. jen aby mohl připravit o život ji. Útok, kerý se odehrál o halloweenské noci ji zane-

chal hluboké jizvy na duši. Žije v ústraní a důsledně se připravuje na jeho návrat…..

9:15 hod

7.3. MATEŘSKÁ ŠKOLA

KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ 25.-

KRTEK ZAHRADNÍKEM KRTEK A PARAPLÍČKO

KRTEK A ŽVÝKAČKA KRTEK A ZELENÁ HVĚZDA

KRTEK A LÍZÁTKO KRTEK V ZOO

KRTEK A TRANZISTOR KRTEK A JEŽEK

KRTEK A TELEVIZOR

NE




