
3.8. SO Nová česká komedie příst.od 12

95´ TERORISTKA 80,-

Hrdinka černé komedie je učitelka na penzi,která si jednou řekne, že už si nechce 

16.30 hod. připadat neschopně, když ji ani proti arogantnímu strůjci lokálního zla nepomůže

19.30 hod. starostka.Má zbraň  a zjistí, že stejně jako vražda je složitá morálně, je nesnadná.

Hrají:Janžurová, Hofman, Vilhelmová,Liška, Holubová, Dulava, Plodková, Vondráček..

4.8. NE Akční dobrodružné sci-fi USA v českém znění příst.

124´ CAPTAIN  MARVEL 50,-

16.30 hod. Film sleduje příběh Carol, ze které se stala jedna z nejmocnějších superhrdinek svě-

19.30 hod. ta.Když Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi dvěma mimozemskými rasami,Ca-

rol se ocitá s malou skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu….

10.8. SO Romantické drama Velké Británie s titulky příst.

130´ BOUŘLIVÉ VÝŠINY 50,-

16.30 hod. Mladý chlapec neznámého původu je zachráněn před chudobou. V nové rodině se 

19.30 hod. brzy projeví silné pouto mezi ním a nevlastní sestrou Cathy. Román na Větrné hůrce

Emily Brontěové se dočkal nespočtu adaptací.Po klasické verzi se do příběhu pusti-

la britská režiserka a A. Arnoldová....

11.8. NE Animovaný dobrodružný akční sci-fi v českém znění příst.

117´ SPIDER-MAN:PARALELNÍ SVĚTY 50,-

16.30 hod. L. Phil a Ch. Miller, tvůrci hitů Lego příběh a 21 Jump Street spojili svůj um a talent,

19.30 hod. aby divákům představili dosud nepoznaný svět Spider-Mana. Uvidíme chlapce z

Brooklynu Milese a nekonečné možnosti, kde je víc než jeden maskovaný hrdina….

17.8. SO Česká komedie příst.

130´ NA  STŘEŠE 50,-

16.30 hod. Profesor Rypal poskytne dočasné útočiště mladému Vietnamci, kterého našel ukry-

19.30 hod. tého na střeše svého domu. Mohou však dva takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden 

prostor, aby z toho nebyla katastrofa? Pomůže jim v tom jejich drzý plán? Hrají:

A. Švehlík,Duy AnhTran,V. Dyk, A. Jastraban,D. Švehlík, M.Táborský,M. Sitta….

18.8. NE Česko-slovenské historické drama - 12 nominací na Českého Lva příst.od 12

145´ TOMAN 50,-

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

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

19.30 hod. kterou za svou kariéru zaplatil on i jeho blízcí, byla vysoká.Příběh člověka o kterém 

se nemluvilo. Píše se r. 1945-48. Hrají: Macháček, Taclík, Pauhofová,Táborský...
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24.8. SO Romatické drama USA v českém znění příst.

130´ AFTER: POLIBEK 50,-

16.30 hod. Po vašem poprvé již nebude život jako dřív.Tessa je hodná holka, pilná studentka s

19.30 hod. velkými ambicemi a plány do budoucna. Její životní plán nepočítal, s tím že se obje-

ví kluk, drzý, nafoukaný samotář, s pověstí "od něj radši dál "a nebezpečně přitažlivý

25.8. NE Animovaná dobrodružná komedie USA a Španělska v českém znění příst.

85´ KOUZELNÝ  PARK 50,-

16.30 hod. June je praktická holka, která vymýšlí atrakce jaké svět neviděl, vymýšlí kouzelný

park a zkouší fantastické modely.Většinou, ale tyto modely končí demolicí celého

sousedství. Dokáže June probudit svou fantazii?Zdejší zvířecí personál na ni spoléhá.

31.8. SO Francozská komediev českém znění příst.od 12

117´ LÁSKA NA DRUHÝ POHLED 50,-

Raphael a Olivia , když se ve svých 18 letech setkali byla to láska na první pohled.

16.30 hod. A jak to vypadá o deset let později? Olivia oželela svou vlastní solovou kariéru a není

19.30 hod. si být jistá, že ji manžel ještě má rád. Ráno se muž probouzí v posteli sám a ocitá

se  v jiném světě.Zjistí,že bez Olivie nedokáže žít a musí si její lásku získat zpět.


