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

113´ RAUBÍŘ RALF A INTERNET 50,-

16.30 hod. Ralf se vydává do rozsáhlých, nezmapovaných a vzrušujících vod internetu, na kte- 

19.30 hod. rých udělá jeho raubířství pořádnou neplechu. Záporák Ralf a jeho malá kamarádka

Vanilopka musí podniknout riskantní cestu po světové počítačové síti a najít náhrad-

ní část videohry s názvem Cukrkáry, kterou Ralf poškodil.

6.9. SO Nová česká  kriminální komedie příst.od 12

101´ ÚHOŘI MAJÍ NABITO 50,-

16.30 hod. Černá komedie o partě chlapů, kteří si hrají na URNU, která se stal únikem z jejich 

19.30 hod. nudných životů. Žene je touha po adrenalinu a falešná představa, jsou jako Robin

Hood, bohatým brát a chudým dávat. Kam může vést lidská hloupost, když se jed-

nou octnou v nesprávnou chvíli na nesprávném místě. Hrají: Oldřich Kaiser, Kryštof

Hádek, Matěj Hádek, Matěj Luppert, Jiří Lábus, Anna Kameníková….

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

92´ MRŇOUSOVÉ 2:DALEKO OD DOMOVA 50,-

16.30 hod. S příchodem prvních sněhových vloček do údolí je nejvyšší čas shromažďovat záso-

19.30 hod. by na zimu. Ale dojde ke katastrofě. Malá beruška spadne do balíku, který je odeslán 

do Karibiku. Pro její rodiče existuje jen jedna cesta: dát dohromady starou partu.

Beruška, mravenec a pavouk znovu spojí své síly a vydají se na záchrannou výpravu. 

14.9. SO Životopisné hudební drama příst.od 12

134´ BOHEMIAN RHAPSODY 50,-

16.30 hod. Oscarový film,který lámal 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 nějvětších umělců světa.

15.9. NE Nová česká ronatická komedie příst.

106´ LOVENÍ 80,-

16.30 hod. Eliška - hlavní postava má svatbu a čeká na svůj velký moment. Namísto svého "ano"

19.30 hod. ale ženich řekne "ne" a od oltáře uteče.Avšak Eliška má kamarádku, která ví co dě-

lat.Založí ji profil na seznamce, protože je jí 35 let, je singl a má strach, aby ji neujel

vlak.Hrají:Geislerová, Presl,Prachař, Písařík,Žilková,Švandová,Kramerová, Malý…..

21.9. 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.....
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22.9. NE Rodinný film USA v českém znění příst.

112´ DUMBO 50,-

Majitel cirkusu pověřuje bývalou hvězdu a jeho děti, aby se starali o novorozeného 

16.30 hod. slona Dumba, jehož nadměrné uši jsou k smíchu publiku a to vše v cirkuse jehož 

19.30 hod. sláva upadá. Ale po té, co se zjistí, že slon Dumbo umí létat, zažívá  cirkus neuvěři-

telný návrat.

28.9. - 29.9.2019     NEHRAJEME 


