
4.5. SO Česká kriminální komedie příst.

90´ TEN, KDO TĚ MILOVAL 50,-

16.30 hod. Kapitán Kalina je milující manžel a  dobrý otec, kerý se stane obětí autonehody. Z po-

19.30 hod. zice ducha, sleduje  vyšetřování  vlastního úmrtí. Dochází při něm k mnoha humor-

ným a nečekaným situacím, protože ho vede více jeho rodina, než členové sboru.  

Hrají:Norisová, Řezníček, Čermák, Vaculík, Holubová,Postránecký, Smutná... 

5.5. NE Český animovaný rodinný film příst.

75´ PAT A MAT ZNOVU V AKCI 50,-

16.30 hod. Přestěhovali se do nových domovů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy a nové pří-

hody. Nic není pro ně problém, ať už se jedná o boj s rojem včel, s krtkem i odpadem.

11.5. SO Životopisné drama Ruska, Lotyšska a Česka dabing příst.od 12

100´ HUMORISTA 50,-

16.30 hod. Borise živí humor a žije život prominenta komika režimem nejen tolerovaného, ale

19.30 hod. i podporovaného. Humor je z podstaty svobodný a pohrdá hloupostí mocných. A to  

vše v době, kdy humor může zabíjet. Tragikomedie pojednává o možnostech svobody

v nesvobodné době, o srážce lidské kreativity s tupostí moci….

12.5. NE Francouzská animovaná dobrodružná komedie v českém znění příst.

82´

50,-

16.30 hod. Tajemství síly obyvatel galské vesničky se ukrývá v kouzelném lektvaru. Recept na

19.30 hod. jeho výrobu střeží druid Panoramix, který si začíná uvědomovat,že již není nejmladší

a byla by to katastrofa, kdyby návod na magickou směs zapomněl.Tak se s Asteri-

xem a Obelixem vydává hledat nového talentovaného následovníka….

17.5. PÁ Cestopis vyrobil a natočil pan Ladislav Bacil příst.

60´ MOJE  CESTA  DO  PERU 50,-

19.30 hod. Nový celovečerní cestovatelský dokument z putování po zajímavých místech vzdále-

né jihoamerické země našeho spoluobčana a cestovatele pana Ladislava Bacila.

18.5. SO Česká romantická komedie příst.

98´ LÉTO S GENTLEMANEM 50,-

16.30 hod. Anna tráví celé léto se svým manželem v chatové oblasti poblíž Prahy.Jsou spolu 

19.30 hod. již celou věčnost, takže jejich manželství sklouzlo do rutiny a stereotypu.Když se ob-

jeví Artur, nový majitel zámku, tak mezi ním a Annou přeskočí jiskra a Anna zažívá

pocity dlouho nepoznané.Hrají: Hanzlík, Antalová, Bareš,Vondráčková, Chýlková....
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19.5. NE Pohádka Česko-Slovensko příst.

99´ ČERTÍ BRKO 50,-

16.30 hod. V městečku Pytlov žijí obyčejní  lidé, kteří netuší, že jejich přestupky jsou monitorová-

19.30 hod. ny místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje neomylné kouzelné četí brko, které 

jednoho dne přestane fungovat.Lucifer pošle na pobočku čerta Bonifáce a začne me-

la.Hrají:Cína,Vetchý, Bárdos,Budař, Plodková, Kopta, Jeřábek,Daniel, Maryško….

25.5. SO České drama příst.12

92´ CENA ZA ŠTĚSTÍ 50,-

16.30 hod. Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob.Cena za štěstí, ukazuje příběhy lidí,

19.30 hod. kteří cestu ke svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se ji znovu najít.Vztah, láska, 

moc, útěk a vlastní děti mohou přinášet radost a mnohem  častěji pykají za naše chy-

by:Hrají:Chýlková, Hybnerová,Hanák,Řezníček, Trojan,Šulcová,Pollertová, Plesl….

26.5. NE Akční thriller USA a Velké Británie v českém znění příst.15

121´ ÚTOK  Z HLUBIN 50,-

16.30 hod. Ledové vody severního oceánu jsou místem, kde studená válka mezi západem a Rus-

19.30 hod. kem nikdy neskončila.Nejmodernější nukleární ponorky na obou stranách mají nepří-

tele odstrašit od útoku. Hry, ale skončily. Ruská ponorka pošle svého soka na dno.

Nad hladinou zmizí ruský prezident a velení armád se ujal nebezpečný generál.Upros-

třed nepřátelského území má americké komando zachránit ruského prezidenta….




