
6.7. SO Nová česká komedie příst.

93´ ŽENY V BĚHU 80,-

16.30 hod. Věra chce manželovi splnit poslední přání - běžet maraton. Matka nevidí žádný prob- 

19.30 hod. lém, trasu rozdělí na čtyři díly a poběží i dcery. Žádná z nich neuběhla ještě ani metr.

Věra musí napnout všechny síly, aby rodinnou štafetu přivedla i s překážkami k cíli.

Hrají:Adamovská, Kostková, Kubařová,Boková, Vetchý, Polívka,Nosek,Kracík.....

7.7. NE Animovaná dobrodružná rodinná komedie USA v českém znění příst.

104´ JAK VYCVIČIT DRAKA 3 50,-

16.30 hod. Ostrov Blp je vikinský dračí ráj.Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v záviděníhodné harmo-

19.30 hod. nii. Vládne jim mladý náčelník, který miluje létání s okřídleným parťákem Bezzubkou.

A miluje svoji kamarádku Astrid, jen ji to ještě nestačil říct…

13.7. SO Česká romantická komedie příst.

106´ LOVENÍ 50,-

16.30 hod. Hlavní postava filmu Eliška má svatbu a čeká na svůj velký moment. Namísto svého 

19.30 hod. "ano", ženich řekne "ne" a od oltáře uteče. Naštěstí má zdrcená Eliška skvělou ka- 

marádku s jasným receptem, co je v takovém případě třeba udělat.Hrají: Gaislerová,

Prachař,Plesl, Kramerová, Písařík,Malý, Žilková, Švandová,Goščíková….

14.7. NE Francouzská komedie v českém znění příst.od 12

98´ CO JSME ZASE KOMU UDĚLALI ? 50,-

16.30 hod. Claudie a Marie jsou milovníci staré dobré Francie a s těžkým srdcem se smířili s tím,

19.30 hod. že se jejich dcery provdaly za muže rozličných původů. Nyní čelí nové krizi, jejich děti

chtějí  z mnoha důvodů opustit Francii. Obavy, že jejich dcery i vnoučata se rozběh-

nou po celém světě, vede k vymýšlení mnoha důvodů, jak je ve Francii udržet.

20.7. SO Nová česká komedie příst.

93´ ŽENY V BĚHU 80,-

16.30 hod. Věra chce manželovi splnit poslední přání - běžet maraton. Matka nevidí žádný prob- 

19.30 hod. lém, trasu rozdělí na čtyři díly a poběží i dcery. Žádná z nich neuběhla ještě ani metr.

Věra musí napnout všechny síly, aby rodinnou štafetu přivedla i s překážkami k cíli.

Hrají:Adamovská, Kostková, Kubařová,Boková, Vetchý, Polívka,Nosek ,Kracík.....

21.7. NE Životopisné drama Velké británie a USA v českém znění příst.od 12

111´ COLETTE : PŘÍBĚH VÁŠNĚ 50,-

16.30 hod. Mladičká Colette se zamiluje do o 15 let staršího muže. Poté, co se vezmou, je Co-

19.30 hod. lette z klidného venkovského prostředí katapultována do světa pařížských salonů

a opojných večírků francouzské smetánky. Colette se přizpůsobuje.Píše romány, 

které manžel dovolí vydat jen pod jeho jménem.Jejich manželství se začíná hroutit.
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27.7. SO Akční dobrodružné romantické sci-fi USA a Kanady  v českém znění příst.12

122´ ALITA: BOJOVÝ ANDĚL 50,-

Svět vzdálené budoucnosti není ideálním místem k životu, přesto v něm žijí lidé, kteří 

16.30 hod. nezištně pomáhají jiným. Kyberdoktor Ido prolézá místa a hledá součástky, které by  

19.30 hod. transplantoval lidem, kteří o ně přišli. Takto našel i Alitu poničeného kyborga se srd-

cem a duší dospívající dívky a vrátí ji život.Nepamatuje si nic a se životem vrstevníků

se seznamuje.Nájemní zabijáci, kteří terorizují město, dostali úkol najít a zničit Alitu.

28.7. NE Rodinný fantazy muzikál USA v českém znění příst.

130´ MARY POPPINS SE VRACÍ 50,-

Film se odehrává kolem roku 1930 podle knihy P.L. Traversové.V Třešňové ulici žije

16.30 hod. Michal se svými  třemi dětmi a vychovatelkou Elen. Poté, co Michal prodělá osobní 

19.30 hod. ztrátu, objeví se u Banksových opět tajemná chůva M. Poppins. Za pomoci lampáře

a svých jedinečných kouzelných schopností pomůže rodině nalézt radost a štěstí.


