
1.12. NE Animovaný dobrodružný rodinný film USA v českém znění příst.

118´ LVÍ  KRÁL 50,-

16.30 hod. Snímek se odehrává kdesi v africké savaně, kde se narodil budoucí panovník všeho 

19.30 hod. živého. Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále Mutasu, a připravuje  

se na svou budoucí vládu. Avšak ne všichni se z malého Simby radují. Mufasův bratr 

Scar, původní následník trůnu, spřádá své vlastní temné plány!!!!

7.12. SO Nové české drama příst.od 12

83´ ABSTINENT 50,-

16.30 hod. Devatenáctiletý Adam je pacientem protialkoholní léčebny.Měl dodělat maturitu, ale

19.30 hod. to nespěchá, pařby, pivko, něco ostrého a myslel, že má vše pod kontrolou. Pití vní-

mal jako lék proti nudě a připadal si vtipnější.V léčebně režimu vzdoruje,ale pak se 

chce zachránit.Hraji:Trojan,Hlavica,Fridrich,Čížek,Bechyňová,Berecková, Frejová….  

8.12. NE Německá komedie v českém znění příst.od 12

111´ BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ 50,-

16.30 hod. Nejlepší přátelé Toni a Paul se vzdají, díky své sázce na 100 dnů, všeho co vlastní.

19.30 hod. Každý den dostanou jednu ze svých věcí zpět. Během této výzvy si možná uvědomí,

že jediné, bez čeho nelze žít, je přátelství…..

14.12. SO Česko-slovenské-ukrajinské drama příst.od 18

169´ NABARVENÉ  PTÁČE 50,-

POZOR ČAS Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním židů,posílají rodiče svého sy-

16.00 hod. syna na venkov k tetě.Chlapcova teta umírá a dítě je nuceno protkoukat se samo di-

19.30 hod. vokým nepřátelským světem.Jeho snahu o doslovné přežití střídá po válce jiný boj.

Film Marhoula podle knihy Kosiňského je příběh hrůzy a krutosti na jedné straně,lás-

ky a nevinnosti na straně druhé. Hrají:Kotlár,Kier,Dyblik, Čvančarová,Kříž, Fiala,Stach…

15.12. nNE Animovaný dobrodružný rodinný film USA v českém znění příst.

100´ TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK 50,-

16.30 hod. Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím bylo starat se 

19.30 hod. a chránit své dítě, ať už to byl chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. Když však  při- 

nese do svého pokojíku novou hračku a říká ji "Vidlík"jsou všichni v novém světě…

21.12. SO Nové česko-slovenské drama příst.od  12

83´ STAŘÍCI 50,-

16.30 hod. Z amerického Oregonu přilétá na Ruzyň emigrant Vlastimil, válečný veterán a bývalý

19.30 hod. politický vězeň.Vlastimil chce společně s kamarádem z protikomunistického odboje

Antonínem vypátrat a zabít komunistického prokurátora Mráze, kterého porevoluční 

soudy nepotrestaly.Hrají: Schmitzer, Mrkvička,Suchánek, Bureš, Jirák,Procházková... 
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22.12. NE Chorvatská romantická rodinná komedie s titulky

102´ ŠŤASTNÉ A VESELÉ 50,-

16.30 hod. O vánočním čase, když si všichni přejí "šťastné a veslé ", se propletou osudy něko-

19.30 hod. lika velmi rozdílných lidí. Osamělá cukrářka, malíř pokojů, operní zpěvák. Jak se tyto 

postavy promíchají, kdo se do koho zamiluje a podaří se opeře nacvičit představení?!!!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

18.12. 8:10 HODINÁŘŮV UČEŇ ČESKÁ POHÁDKA 35,-

hod.

19.12. 8:10 TERORISTKA ČESKÁ KOMEDIE 35,-

hod.


