
6.4. SO Akční dobrodružná komedie Francie,Velké Británie a USA v čes.znění příst.

88´ JOHNNY ENGLISH ZNOVU  ZASAHUJE 50,-

16.30 hod. Počítačový hacker odhalí identitu všech aktivních agentů britské tajné služby.Sho-

19.30 hod. dou jemu vlastních nešťasných náhod je Johnny English tím jediným, kdo může prá-

vě teď svou zemi zachránit, co na tom, že si právě netyká s nejnovějšími technologic-

kými hračkami.Vždy vyvázne bez ztráty kytičky. Hrají: R.Atkinson,B.Miller,Kurylenko…

7.4. NE Australský akční sci-fi horor v českém znění příst.od 15

UPGRADE 50,-

100´ Grey je člověk, který dává před technologiemi přednost vlastním rukám. Autonehoda 

16.30 hod. a střet s bandou grázlů, kteří mu zavraždí přítelkyni a jeho zmrzačí,mu navždy změní

19.30 hod. život. Grey je na invalidním vozíku a jeho kamarád, vědec, mu nabídne technologické 

vylepšení, po kterém může chodit a přemýšlí na odplatu!!!

13.4. SO Akční dobrodružný sci-fi USA v českém znění příst.od 12

134´ BLACK PANTER 50,-

16.30 hod. Válečník T'Chally, který se po smrti svého otce, krále Wakandy, vrací domů, aby se 

19.30 hod. stal novým králem. Objeví se dávný, mocný nepřítel a tak jeho schopnosti jako krále

jsou podrobeny těžké zkoušce, neboť je vtažen do konfliktu, který ohrožuje jeho zemi

a celý svět. Král musí využít sílu Black Panthera, aby zajistil svému lidu budoucnost.

14.4. NE Česko-slovenské historické drama- 12 nominací na Českého lva příst.od 12

145´ TOMAN 50,-

16.30 hod. Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa naší zahra-

19.30 hod. niční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu. Cena, 

kterou za svou kariéru zaplatil on i jeho blízcí byla vysoká.Je to příběh člověka o kte-

rém se nemluvilo, píše rok 1945-48. Hrají:Macháček, Taclík, Pauhofová,Táborský….

20.4. 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 stereo-

typům, díky 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.

21.4. NE České romantické drama - 9 nominací na Českého lva příst.od 12

104´ ZLATÝ PODRAZ 50,-

16.30 hod. Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky,který začíná v roce 1938.

19.30 hod. Hlavní linii filmu tvoří osudová láska mladého právníka a tanečnice, která prchla z

vlasti před Hitlerem.Příběh vrcholí v roce 1951, kdy Evropu rozdělila železná opona.

Hrají:Březina, Malý,Majer,Dulava, Mihulová, Hartl, Chantal P. Polívková,Piškula….
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27.4. SO Mysteriozní thriller USA v českém znění
příst.od 15

142´ ZLÝ ČASY V EL ROYALE 50,-

16.30 hod. El Royal je hotel, který leží nedaleko jezera Tahoe. Nyní  tento hotel, který v době 

19.30 hod. své slávy byl obýván hollywoodskými celebritami je nyní za zenitem.Chátrající inte-

riér udržuje v chodu jeden zaměstnanec. Hosté v noci dostanou šanci se vykoupit….

28.4. NE Srbský oscarový krimi thriller příst.15

130´ JIŽNÍ VÍTR 50,-

16.30 hod. Maroš je mladík, který se odstěhoval od rodičů a se svou dívkou si pořídil byt. Srší 

19.30 hod. energií a umí vyděltat peníze, bohužel pouze nelegálně.Pracuje pro gang zlodějů, kte-

rému šéfuje ostřílený mafián Car.Dostává se  do konfliktu s narkobaronem a je zle…

MATEŘSKÁ ŠKOLA

11.4. 9:15 MIMI A LÍZA : ZÁHADY VÁNOČNÍHO SVĚTLA
25.-

65´ Pásmo krátkých animovaných filmů o neobyčejném přátelství dvou malých holčiček.




